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LEEFMILIEU

‘Burgerafspraken duurzame ontwikkeling’ 2022: 
een nieuw en gevarieerd seizoen

Donderdag 03 MAART om 19h00
Videoconferentie over het thema: ‘Succes met een 
natuurlijke vijver: valkuilen vermijden’ 
In samenwerking met de Koninklijke Tuinbouw- en 
Pluimveecirkel van Woluwe-Stokkel 
Inschrijving: info@cercle-horticole-woluwe.be

Woensdag 23 MAART van 14u30 tot 17u30
Intergenerationele wandeling op het thema 
‘Humeurs d’eau, je me mouille’
Deze rondleiding verbindt vijf watergebieden van de westeli-
jke en oostelijke hellingen van Woluwe rond het Sint-Lamber-
tusplein – Einde parcours om 16u45 aan de Sint-Lambertusbi-
bliotheek (vieruurtje en voorstelling van boeken over water)
Toegang beperkt tot 25 personen

Zaterdag 23 APRIL van 14u tot 16u 
Animatie composteren over ‘de cyclus voeding-
aarde’ door Bokashi Compost 
Zaaien in potten van gerecycleerd papier met vruchtbare 
bodem
Toegang beperkt tot 18 personen

Zaterdag 14 MEI van 14u tot 16u
In het kader van de Werelddag van de trekvogel, 
geleide natuurwandeling vogels ontdekken
In samenwerking met de vzw Vent sauvage
Toegang beperkt tot 20 personen

Zaterdag 18 JUNI van 14u tot 15u30 en van 16u tot 17u30
Bezoeken aan de windmolen van Sint-Lam-
brechts-Woluwe 
In samenwerking met de dienst bevordering gemeentelijk 
erfgoed 

Donderdag 08 SEPTEMBER om 19u
Lezing met de titel ‘Milieu-impact van de digitale 
wereld’, begeleid door Jonas Moerman (Ecoconso 
vzw)
Afspraak aan het gemeentehuis (conferentiezaal -1)
Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel

Zaterdag 1 OKTOBER van 14u tot 16u
Geleide intergenerationele natuurwandeling op 
het thema ‘Het bos en zijn bewoners in de herfst 
en winter’, begeleid door natuurgids Natalie Van 
Wetter (Vent sauvage vzw)
In het kader van de dag van het natuur- en milieufeest, 
georganiseerd door de Cercle des naturalistes de Belgique
Toegang beperkt tot 20 personen

Donderdag 13 OKTOBER om 19u
Lezing ‘Met de fi ets reizen, een voortreff elijk idee’, 
gevolgd door getuigenissen, begeleid door Les 
Ateliers de la rue Voot
In samenwerking met de gemeentedienst strategische 
planning 
Afspraak aan het gemeentehuis (conferentiezaal -1)
Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel

Donderdag 08 DECEMBER om 19u
Intergenerationele workshop over Furoshiki-kunst, 
een traditionele Japanse techniek om stof te plooi-
en en te strikken, begeleid door Oranne Mounition
Toegang beperkt tot 25 personen
Afspraak aan het gemeentehuis 
(conferentiezaal -1)
Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel

INSCHRIJVINGEN EN EXTRA INFO
Per e-mail:
d.durable@woluwe1200.be - duurzame.o@woluwe1200.be

Per post: 
Afdeling duurzame ontwikkeling - leefmilieu
Kleurenprachtlaan 9, 1200 Brussel
02 761 29 42/49 – 02 774 36 86/90
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