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Data 2022 Locatie en tijd Activiteit 
 

 

17 
september 

Verzamelen bij 
de Bijenhal in 
de Warande. 

10.00 tot 12.00 
uur.  

We starten het 
nieuwe seizoen in 
het Warandepark 
en doen daar een 
aantal leuke 
natuuropdrachten. 
En? We zijn ook 
heel benieuwd, 
voor wie dat wil, 
wat je hebt te 
vertellen over een 
leuk 
natuurmoment 
tijdens je 
zomervakantie. 

 

 
 

 

1 oktober Vertrek met 
auto’s bij 
speeltuin 
Helmond-West 

10.00-12.30 
uur 

 

Bezoek aan de 
Ossenbeemd in 
Deurne. 

 

 

22 oktober Verzamelen in 
de bocht van 
de Burg. 
Krollaan. 

10.00-12.00 
uur. 

 

De herfst is in het 
land. Waar kun je 
dat aan merken? 
Herfstkleuren, 
paddenstoelen, 
bessen en zaden, 
waar is de 
koekoek 
gebleven? Dit 
gaan we 
zien/horen in ’t 
Coovelsbos. 
Onderweg maken 
we een 
schilderspalet vol 
met kleuren uit de 
natuur.  
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12 
november 

Verzamelen 
voor de hoge 
flats aan de 
Wethouder van 
Deutekomplein.  

10.00-12.00 
uur. 

 

Zit er nog een 
bever in het park 
Ganzewinkel? Dat 
gaan we vandaag 
bekijken. Daarna 
lopen we verder 
naar ’t Goor op 
zoek naar nog 
meer diersporen. 

 
 

 
 
 

26 
november 

Binnen 
activiteit in de 
‘Koekoek’, 
Speeltuin 
Helmond West. 

10.00 tot 12.00 
uur. 

Inmiddels hebben 
veel vogels zich 
voorbereid op de 
naderende winter. 
Ze zijn op trek 
gegaan of hebben 
een verzameling 
aan nootjes 
aangelegd. Wij 
gaan vandaag aan 
de slag om een 
voederplankje te 
maken voor in je 
eigen tuin. 

 

 
 
 
 

 

17 
december 

Binnen 
activiteit in De 
Koekoek. 

10.00-13.00 
uur. 

 

Kerstviering 
waarbij we iets 
moois gaan maken 
en ook samen aan 
tafel gaan voor 
een kerstlunch. 
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Data 
2023 

Locatie en tijd Activiteit 
 

 

14 
januari 

De Koekoek. 

10.00-12.00 uur. 

 

Thema ‘wind’. 
Wind als 
bestuiver voor 
bloemen, als 
verspreider van 
zaden, spinnen 
die zich 
verplaatsen 
door de wind 
enz. Daar gaat 
deze ochtend 
over. Daarna 
gaan we iets 
leuks maken 
met de wind in 
onze gedachten. 

 

 
 

 

11 
februari 

De Koekoek. 

 

 10.00-12.00 uur. 

 

Wat is een 
voedselpiramide 
en welke dieren 
zitten op welk 
niveau in die 
piramide. Een 
leuk inzicht voor 
ieder. Daarna 
doen we een 
spel gemaakt op 
dit thema. 

 

 

 

4 maart Verzamelen bij 
de ingang 
bospad Scheidijk. 
Dit is een afslag 
van de 
Bakelsedijk. 
 
 
10.00 tot 12.00 
uur. 

4 maart We 
gaan vandaag 
een superleuk 
spel doen in de 
Bakelse bossen. 
Een combinatie 
van sport en 
natuurkennis. 
Het 
‘enveloppespel’. 

 

 

 



 
  Jeugd IVN Helmond, Activiteitenagenda 
2022/2023 

25 
maart 

Locatie nog niet 
bekend. 

10.00-12.00 uur. 

 

We doen met 
de jeugdleden 
mee aan de 
landelijke 
opschoondag. 
Dit betekent dat 
we op een 
speelse manier 
en ook met 
kennis over wat 
afval is, aan de 
slag gaan om 
zwerfvuil op te 
ruimen. 

 

 

 

15 april Locatie is bij 
Dinie thuis: 1e 
Haaglaan nr. 
116. 

10.00-12.30 uur. 

 

De lente is het 
jaargetijde van 
zaaien en 
planten. Wij 
gaan met de 
jeugdleden naar 
onze 
begeleidster 
Dinie om bij 
haar thuis 
papier te gaan 
scheppen met 
daarin zaden. 
Wow! We zijn 
benieuwd of dit 
gaat lukken. 

 

 
 

 

6 mei Vertrek bij 
speeltuin 
Helmond-West. 

10.00 tot 13.00 
uur. 

 

We gaan naar 
Natuurcentrum 
‘De Specht’ in 
Handel. Er is 
een 
natuurcentrum 
en we kunnen 
daar een 
geweldige 
wandeling 
maken. 
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27 mei Verzamelen aan 
de 
Zilverschoonbeek 
nabij 
kinderdagverblijf 
‘De Berenboot’. 

10.00-12.00 uur. 

 

27 mei Op zoek 
naar insecten in 
Dierdonk. We 
gaan in het 
gebied ‘ Bakelse 
Beemden’ op 
zoek naar 
insecten. We 
nemen 
natuurlijk ook 
onze 
insectenpotjes 
mee. Als we 
voldoende 
boormachines 
hebben kunnen 
we ook nog 
gaatjes boren in 
een balkje voor 
solitaire 
insecten. 

 
 
 
 
 

 

10 juni Locatie De 
Robbert. 

10.00-12.00 uur. 

 

Waterdiertjes 
scheppen 
tijdens de 
nationale 
Slootjesdag. 

 

 

 

 
 

1 juli Van 10.00-17.00 
uur. 

 

Op deze dag 
sluiten we het 
Jeugd-IVN jaar 
af met een 
leuke dagtocht. 
Dit is nog een 
verrassing. 
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Enkele algemene afspraken: 
 
● Op tijd aanwezig zijn, zeker wanneer we met auto's naar een bepaalde 

bestemming rijden. 
● Ouders krijgen een paar dagen voor iedere activiteit een e-mail met de laatste 

informatie over de verzamelplek, tijd e.d. Zorg dat je e-mail adres bij ons bekend 
is en geef veranderingen tijdig door! 

● Als je kind niet kan komen, geef het dan tijdig door aan een van de volgende 
begeleiders.  

 Maria 06-42480559  Kim 0629076734 
 

 
● De contributie bedraagt dit seizoen € 30 per jeugdlid.. 

Dit bedrag overmaken naar IVN Afdeling Helmond rekeningnr. 
NL02RABO0300844549. Graag overmaken in september en naam van het kind 
vermelden. 

● In onze activiteiten zitten speelse elementen maar ook “schoolse elementen” 
waarbij kinderen moeten luisteren. Voorwaarde voor deelname aan activiteiten is 
dat kinderen ook in staat zijn om te luisteren. 

● Bij activiteiten verder weg, zijn we aangewezen op vervoer door ouders. Ook nu 
vragen we af en toe de medewerking van enkele ouders.  

● De binnenactiviteiten vinden plaats in ons trefpunt 'De Koekoek'. Dit trefpunt 
bevindt zich in het paviljoen van speeltuin Helmond-West, Arbergstraat 85 in 
Helmond. Voor buitenactiviteiten staat er op het activiteitenprogramma vermeld 
waar we verzamelen. 

 
 
Tot ziens in september. 
 
Groeten team jeugdbegeleiders, 
Kevin, Janny, Dinie, Kim en Maria 
 
 
 
 
 

 

   


