
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie. 

Rectificatie en aanvulling  
De activiteitenmail voor maart behoeft naast twee wijzingen: 

      * de kinderactiviteit voor de Vlinders en 

      * het Vrijwilligerscafé 

ook twee aanvullingen: 

      * de verkiezingsdag en  

      * aanvullingen op de film Onder het Maaiveld 

Je vindt ze hieronder. 

  

Andere activiteit Jeugd Vlinders (4-8 jaar) 
 

 

 

Zondag 12 maart    14.00 - 15.45 uur 

Zaaien en Bijen 

Hoe groeit een plantje uit een zaadje? En welk 

plantje komt er uit welk zaadje? Wat hebben bijtjes 

daar dan weer mee te maken? Dat gaan we 

ontdekken! 

 

Plaats: Bezoekerscentrum De Veenweiden, Bruins 

Slotsingel 15, 2403 NC Alphen a/d Rijn 

Kosten: € 2,50 per keer incl. drinken voor kind en (groot)ouder. 

Info en/of aanmelden: ivnvlinder@gmail.com 

  

Andere datum Vrijwilligers(info-)café 



Zaterdag 18 maart       10.30 - 12.00 uur      gratis 

Welkom in het vrijwilligerscafé voor huidige vrijwilligers en geinteresseerden! 

Het vrijwilligerscafé start met een presentatie van Henk Jan Habermehl over IVN-groenbeheer. 

Daarna is er informatie voor geïnteresseerden in vrijwilligerswerk bij IVN Alphen aan den Rijn of 

bij Bezoekerscentrum De Veenweiden. En natuurlijk is er voldoende gelegenheid 

voor gesprekjes en gezelligheid bij koffie, thee of een sapje. 

 

 

 

 

 

Locatie: bij IVN en Bezoekerscentrum De Veenweiden,  Burg. Bruins 

Slotsingel 15, 2403 NC Alphen 

Graag aanmelden bij http://secretarisivnalphenaandenrijn@ivn.nl 

Verkiezingsdag 
Bezoekerscentrum als stembureau 

Op woensdag 15 maart zijn IVN Alphen aan den Rijn en Bezoekerscentrum De Veenweiden 

niet toegankelijk voor informatie, omdat het gebouw die dag is ingericht als stemlocatie. 

  

Aanvulling Film (4x extra) 
Natuurfilm Onder het Maaiveld met 4x vertoningen uitgebreid 

en georganiseerd in samenwerking met IVN Alphen aan den Rijn 

 

Aan de eerste voorstelling (met inleiding door de filmer/producent) op 15 maart zijn door het 

Parkfilmhuis maar liefst vier vertoningen toegevoegd. Deze zijn op 

 

dinsdag 21 maart 13.30 uur                    zondag 26 maart 13.30 uur 

 

donderdag 23 maart 20.00 uur               dinsdag 4 april 20.00 uur 

 

Adres Parkvilla Filmhuis: Cornelis Geellaan 2 (zijstraat Raadhuisstraat), Alphen a.d. Rijn 

Informatie en reserveren: http://parkvilla.nl/filmhuis 

 

Enkele zinnen uit de toelichting 

*  De film Onder Het Maaiveld maakt het ongeziene gezien. 

*  Er zitten meer levende wezens in één theelepel gezonde grond dan er mensen op aarde zijn.  

*  Dat al het leven in die microkosmos druk met elkaar communiceert is ronduit 

verbazingwekkend. 



 

*  We staan op het punt om een grootse draai te maken in onze omgang met de natuur en onze 

bodem. We moeten wel. 

*  Eigenlijk heel bijzonder dat we elke dag over de natuur heen kijken die de basis vormt van 

ons bestaan op aarde. 

 

 Ignas van Schaick is producent en maakte eerder natuurfilms waaronder De Nieuwe Wildernis. 

 

 

 

 

PLUS 4 extra voorstellingen 

zie datums en tijden hierboven 

Deze e-mail is verstuurd aan graafdirk@gmail.com. 
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

 

 

 

 

  

Verzonden met   
 

 

  

 

 

 


