Zaterdag 29 oktober 20.30-22.30 uur
Nacht van de nacht.
Late avondwandeling vanaf Kijkboerderij Natuurmonumenten
Helmerdijk 71, Eelde.
Opgave bij Leo Stockmann, 050-3095304
of glstockmann@hotmail.com
Zaterdag 5 november 10.00-12.00 uur
Natuurwerkdag
Krokusbollen poten op het nieuw aangelegde Bijenbos.
Locatie: Bijenbos, Helmerdijk richting Peize, 50 meter voorbij
Kievitsweg Paterswolde.
Dinsdag 29 november 20.00-22.00 uur
Lezing over dieren op en rondom het erf
door André Eijkenaar
André observeert en fotografeert vanuit schuilhut en auto.
Hij kan boeiend vertellen.
Woensdag 28 december 10.00-12.00 uur
Snertwandeling
Locatie: zie site of andere media
Na de wandeling snert eten.
Opgave bij Leo Stockmann, 050-3095304
of glstockmann@hotmail.com
Woensdag 11 januari 2017 16.00-18.00 uur
Nieuwjaarsborrel
Een gezellige start van ons Jubileumjaar;
70 jaar IVN Eelde-Paterswolde!
Locatie: Buurthuis West End, Kooiweg 13a, Eelde (smal
tegelpaadje aan de zuidzijde inlopen).
Dinsdag 31 januari 20.00-22.00 uur
Lezing over Spitsbergen
door Ronald Visser en Annette Scheepstra.
Beiden zijn regelmatig op Spitsbergen geweest om onderzoek te
doen. Een beeldverhaal over flora, fauna en onderzoek.

Woensdag 15 februari 20.00-22.00 uur
Natuur-pubquiz
Met mooie natuurbeelden en bijzondere natuurvoorwerpen.
Test en vergroot uw kennis. Formeer een groep en doe mee!
Locatie: Café Theater Boelens, Hoofdweg 83, Eelde
Deelname gratis, consumpties voor eigen rekening.
Opgave van groepen (min. 2, max. 4 personen per groep)
bij aafkeellen@gmail.com. Graag vóór 13 februari.
Zaterdag 18 maart 14.00-16.00 uur.
Gezelligheid op en informatie over Bijenbos
Met meerdere stands, opdrachten voor kinderen en korte
excursies met verhaal over de inrichting en het beheer van het
terrein in relatie met honing- en wilde bijen.
Locatie: Bijenbos, Helmerdijk richting Peize,
50 meter voorbij Kievitsweg Paterswolde.
Dinsdag 21 maart 20.00-22.00 uur.
Algemene ledenvergadering.
Na de pauze vertoont Hilco Jansma zijn natuurfilm ‘Het
Noorderplantsoen’. Hij volgde ruim een jaar het leven van
diverse dieren in dit park in Groningen en geeft zo een bijzonder
inkijkje in hun leven.
Zaterdag 25 maart 14.00-16.00 uur
Landelijke opschoondag.
Doet u mee om het zwerfvuil uit ons dorp te verwijderen?
Nader bericht t.z.t. op onze site.
Meer informatie over onze lezingen en excursies:
https://afdeling.ivn.nl/afdeling/eelde-paterswolde
Lezingen zijn in:
“Ons Dorpshuis”, Bähler Boermalaan 4, Paterswolde.
Voor bezoek lezingen wordt een vrijwillige bijdrage van € 2,aan niet-leden gevraagd en van € 1,- aan leden/donateurs.

