Voorlopige IVN jaarkalender 2018, versie 16 januari 2018
Rood = publieksactiviteit
Januari
Februari
Maart
April
maandag 2 april
zaterdag 8 april
zondag 9 april
zondag 15 april
zondag 15 april
vrijdag 20 april - zondag 22
april
zondag 22 april
maandag 30 april
Mei
maandag 14 mei
zondag 13 mei
zondag 20 mei
zaterdag 26 mei
zondag 27 mei
zondag 27 mei
maandag 28 mei
Juni
zaterdag 2 juni
zondag 10 juni
zondag 10 juni
maandag 11 juni
weekeinde 15-17 juni
zondag 17 juni
zondag 17 juni
maandag 18 juni
woensdag 20 juni
maandag 25 juni
vrijdag 29 juni - zondag 1
juli
Juli
zondag 8 juli
maandag 9 juli
zondag 15 juli
zondag 15 juli
dinsdag 17 juli
zondag 22 juli

paaseieren zoeken
vroege-vogeltocht voor de jeugd
NGO
Floragroep stinzenplanten
Laarder Wasmeer
NGO-weekeinde

schaapskooi
Gooilust
infoschuur
Hilverbeek

bijenwandeling, Nationale bijentelling
NGO

Heemtuin
infoschuur

NGO
Floragroep
Laarder Wasmeer
uitgaansdag
Floragroep

infoschuur
Laegieskamp

Lierop

rododendronwandeling
NGO

Biesbosch
Stichtse Brug
voorland
Gooilust
infoschuur

schapen scheren
slootjesdag
Floragroep
NGO

schaapskooi
Cruysbergen
infoschuur
infoschuur

Laarder Wasmeer
Floragroep plantenexcursie in kader 30jarig bestaan Floron
nascholing determineren
avondwandeling met de schaapskudde
NGO
IVN-weekeinde

Floragroep
NGO
Laarder Wasmeer
kanotocht voor het publiek
nascholing determineren
Floragroep

Bussum
infoschuur
schaapskooi
infoschuur
Sellingen

Dwarsdijk Tienhoven
infoschuur
Naardermeer
infoschuur
Cruysbergen

Augustus
zondag 5 augustus
maandag 13 augustus
zondag 19 augustus
zondag 19 augustus
September
zondag 2 september

Floragroep
nascholing determineren
Floragroep
Laarder Wasmeer

Laarder Wasmeer
infoschuur
Theetuin Eemnes

Floragroep

natuurbrug
Laarderhoogt
Museum Hofland

voorstel:
zondag 2 september
maandag 10 september
zondag 16 september
zondag 16 september

archeologiewandeling Zuiderheide

zondag 16 september
maandag 17 september
zondag 23 september
maandag 24 september
Oktober
maandag 8 oktober
zondag 14 oktober
zondag 14 oktober

Laarder Wasmeer
contactavond
najaarswandeling Beeld en Geluid
NGO

maandag 15 oktober
zondag 21 oktober
maandag 22 oktober
zaterdag 27 oktober
zondag 28 oktober
November
maandag 5 november
zondag 18 november
maandag 19 november
zondag 29 november
December
maandag 10 december
zondag 16 december
zondag 16 december
maandag 17 december
eind december

NGO
Floragroep
natuurspeurtocht voor de jeugd

infoschuur
Hilversum
Erfgooiers-speeltuin
Hilversum
infoschuur
Spanderswoud
infoschuur

NGO
infoschuur
paddenstoelenwandeling voor de jeugd Spanderswoud
paddenstoelenwandeling
Smithuyser-/
Cronebos
contactavond
infoschuur
Laarder Wasmeer
NGO
infoschuur
nacht van de nacht
infoschuur
Halloween
schaapskooi
NGO
Laarder Wasmeer
contactavond
NGO

infoschuur

NGO
kerstsfeer
Laarder Wasmeer
contactavond
Floragroep

infoschuur
schaapskooi

infoschuur
infoschuur

infoschuur
eindejaars
plantenjacht
Iedere zondagmiddag 14:00-16:00 uur vrijwilligers in de schaapskooi en iedere
woensdagochtend van maart t/m oktober werken in de heemtuin.
Elke laatste vrijdag van de maand vanaf 1 april tot 1 november (als er aanvragen zijn, niet op
feestdagen) Vitens excursies vanaf het pompstation van de waterleiding Laren.

