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_EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN
Breng met jouw klas een bezoek aan het Opvangcentrum
voor vogels en wilde dieren en krijg de kans om een kijkje
achter de schermen te nemen. Je komt alles te weten over
het VOC: wie verzorgen we, hoe gaan we te werk en wat
eten de dieren? Je leert er ook hoe je kan helpen wanneer
je een gewond of ziek dier vindt.

_WAT KAN JE VERWACHTEN?

Taverne
Walrave

Natuurpark

N 318 Nieuwpoortsesteenweg

Middelkerke

De Lijn bus 68-69
Luchthaven

OPENINGSUREN

Schoolvakanties, weekends, feestdagen: 10.30-18u _Weekdagen: 10.30-17u _Groepen, scholen op afspraak

BASISTARIEF

Schooltarief: per museum € 3 pp _Combiticket 2 musea: € 5 pp _1 museum + bezoek aan VOC: € 5 pp

EDUCATIEVE PAKKETTEN
_BLIK OP WO II - BEZOEK AAN DE ATLANTIKWALL _Scholen Oostende: € 45 _Andere scholen: € 65
_ANNO 1465 - ONTDEK WALRAVERSIJDE _Scholen Oostende: € 45 _Andere scholen: € 65
+ basistarief

GIDSBEURTEN worden aangeboden op de ATLANTIKWALL en in ANNO 1465.
_Prijs per gids: Scholen: € 50 + basistarief

AUDIOGIDS _te reserveren _gratis

_onze revalidatietechnieken voor olievogels _hoe
brengen we ieder jaar al die jonge weesjes groot? _de
geschiedenis en toekomst van het centrum _wat is
botulisme? _hoe ziet de dagdagelijkse werking van
het centrum eruit? _wie helpt Elke de Eend? _Wat
schaft de pot: dierenvoedsel in geuren en kleuren
_en niet te vergeten: hoe kan jij helpen als je een
wild dier in de problemen vindt... en nog veel meer.

Provinciedomein Raversyde
Nieuwpoortsesteenweg 636 8400 Oostende I T 059 70 22 85
info@raversyde.be I www.raversyde.be

Bezoek ook onze website:
www.vogelopvangcentrum.be

Oostende

19.03 - 13.11.2016

Je bezoekt de dierverblijven, de vliegkooien en zwembaden,
de keuken, de wasplaats en de dierenartskamer. Enkele
thema´s die aan bod komen:

De uitleg wordt aangepast aan de leeftijd en de
interesses van de groep. Misschien eindigt het
bezoek wel met de vrijlating van een vogel!

Bushalte

Ingang

MIDDENLAAN

Anno 1465
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HET OPVANGCENTRUM
VOOR VOGELS EN WILDE DIEREN

WESTLAAN

Atlantikwall

APP _tablet te reserveren _1 tablet per 2 leerlingen _Gratis zolang de voorraad strekt.

ATLANTIKWALL

ANNO 1465

HET OPVANGCENTRUM VOOR VOGELS EN WILDE DIEREN
_DAGELIJKS OPEN van 9.30-12.30 uur en van 13.30-17.30 uur
Prijs: 3€ pp met een minimum van € 25 en een maximumfactuur van € 50 per groep, gids inbegrepen.
Reserveer minstens 3 weken op voorhand, op het nummer 059 80 67 66 (tijdens de kantooruren)
of via mail voc.oostende@vogelbescherming.be. Wij zorgen dan voor jouw gids.
Max.: 20 personen _Duur: 1,5u à 2u

Nieuwpoortsesteenweg 642 (Raversyde) 8400 Oostende I T 059 80 67 66

EDUCATIEF AANBOD

Kom met je groep naar RAVERSYDE en breng een bezoek
aan de ATLANTIKWALL, ANNO 1465, het NATUURPARK en
het OPVANGCENTRUM voor VOGELS en WILDE DIEREN!

NATUURPARK

RAVERSYDE

_APP

Daar is het tof, interessant, cool! Je kan er de middeleeuwen ontdekken,
alles over de twee wereldoorlogen leren, de liefde voor dieren en de natuur ervaren...
Bezoek met animator, gids, audiogids of met app.
Maak jouw keuze, reserveer nu en geniet van een uitzonderlijk tarief!
G E S C H I E D E N I S Z I T I N O N Z E N AT U U R

LEUKE
EDUCATIEVE PROGRAMMA’S
_EDUCATIEF PAKKET
BLIK OP WO II_BEZOEK AAN DE
ATLANTIKWALL
Dit educatief pakket brengt het verhaal van de
Atlantikwall op kindermaat. De Tweede Wereldoorlog
wordt op een originele manier tot leven gebracht. Er is
een brede keuze aan thema’s uit de oorlog die op een
heldere manier worden uitgelegd. Strandhindernissen,
camouflage, oriëntatie, ... Een tiental opdrachten staan
volledig in het teken van de Atlantikwall.
_Voor wie: 3de graad lager onderwijs + 1ste graad
secundair onderwijs
_Duur: 2u
_Max.: 25 pers.
Educatieve pakketten:
Horizon Educatief vzw, Oostende
Deze pakketten houden rekening met de eindtermen

_EDUCATIEF PAKKET
ANNO 1465_ONTDEK
WALRAVERSIJDE
_ONTDEK
WALRAVERSIJDE
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_GIDS

_Voor wie: vanaf 8 jaar
_Duur: 2u
_Max.:
25 pers.
Er
worden
boeiende gidsbeurten aangeboden op de
_scholen
Oostende:
€ 45 1465. Bezoek onze website
Atlantikwall en in ANNO
_Niet-Oostendse
scholen:
WWW.RAVERSYDE.BE € 65
_Extra: €Gidsenkring
3 per leerling
Gidsen:
De(ingang)
Lange Nelle vzw, Oostende
_Voor wie: alle leeftijden
_Duur: 2u
_Max.: 25 pers. per gids

Via ‘RAVERSYDE ATLANTIKWALL’ ontdek je spelenderwijs
de geschiedenis van de bunkers en loopgraven op de Atlantikwall
aan de hand van twee avontuurlijke tochten. Kies voor de Tweede
Wereldoorlog en volg de Duitse soldaat Heinz, die op het domein een
schat verborgen heeft. Verstuur Morsecode, spot gevechtsvliegtuigen
en vind de schat!

‘RAVERSYDE NATUURPARK’ is een spannend detectivespel. In
een uurtje kan je het hele Natuurpark in Raversyde verkennen zonder je
te vervelen! Luister naar de roddels van de loslippige personages. Speur
het luchtruim af naar vogels, lok dieren met een fluitje en speur naar de
schat met de metaaldetector.

Ga met je smartphone of tablet op speurtocht
in het Natuurpark of op de Atlantikwall.
Download hier gratis de Apps: http://www.raversyde.be/nl/apps
Je kan ook tablets ontlenen.

_AUDIOGIDS
De Atlantikwall en ANNO 1465 kan je ook met audiogids
bezoeken. Reserveer tijdig!

