
Zondag 17 juli ’22    (10-12 uur) 
 

“Kruip door, sluip door” 

 

We gaan bodemdiertjes en insecten 

onderzoeken op de Strabrechtse heide. 

 

Zondag 7 augustus ’22 (10-12 uur) 

“Op paardenjacht” 

Met de boswachter op zoek naar wilde 

paarden en andere avonturen in 

natuurgebied De Lange Bleek. 

 

Zondag 18 september ‘22 

“Pannenkoekenspel” 

 

Organisatie: kinderdoegroep 

Aan deze activiteit kan iedereen meedoen, 

dus niet alleen jeugdleden. Voor meer 

informatie: zie t.z.t. onze website. 

Zondag 25 september ‘22 

“Hakken op de hei” 

Organisatie: Kinderdoegroep 

Aan deze activiteit kan iedereen meedoen, 

dus niet alleen jeugdleden. Voor meer 

informatie: zie t.z.t. onze website. 

 

Zaterdag 29 oktober ‘22 

(18.30-20.30 uur) 
 

“Spoken met de boswachter” 

Beleef de “Nacht van de nacht” met de 

boswachter in de Herbertusbossen. 

 

Zondag 20 november ’22 (10-12 uur) 

“Opgeruimd staat netjes” 

 

 
 

We maken een natuurtuin aan de Zegge 

winterklaar, stoken een vuurtje en 

misschien bakken we zelfs broodjes. 

Zondag 14 januari ’23 (17-19 uur) 

“Tingelinge pannenkoek” 

 

We proosten in de Sleutelbloem op het 

nieuwe jaar met pannenkoeken en een 

avondwandeling.  

 

Zondag 19 februari ’23 (10-12 uur) 
 

“Keigaaf, die stenen” 

 

 
 

We ontdekken in de Sleutelbloem wat 

stenen en fossielen zijn en wat er 

voorkomt in Nederland.  

 

Zondag 19 maart ’23 (10-12 uur) 
 

‘Samen sterk” 

 

We doen mee met de landelijke 

Opschoondag en maken het centrum van 

Heeze weer een beetje schoon. 



 

Zondag 16 april ‘23 (onder 

voorbehoud) 
 

“It’s party time” 

 

Op bezoek bij de Kidsparty in de kasteel-

tuinen in Arcen. 

 

Zondag 14 mei ’23 (10-12 uur) 
 

“Je ziet ze vliegen” 

 

We brengen een bezoek aan een 

vogelasiel in Someren. 

 

Zondag 11 juni ’23 (10-12 uur) 
 

“Waterballet” 

 

 
 

We doen mee met de landelijke 

Slootjesdag en zoeken naar waterdiertjes 

in de Strijper Aa bij Leenderstrijp. 

 

Lid worden van het Jeugd IVN? 

De contributie bedraagt 12 euro per 

jaar. Voor meer informatie en 

aanmelding zie onze website.  

 

 

 
 

Meer informatie 

jeugd-ivn@ivnheezeleende.nl 

kinderactiviteiten@ivnheezeleende.nl 

Secretariaat 

secretariaat@ivnheezeleende.nl 

Website 

www.ivn.nl/heeze-leende 

Voorlopig programma 

Jeugd IVN 

Kinderdoegroep 

2022 – 2023 
 

 

about:blank
mailto:secretariaat@ivnheezeleende.nl

