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Natuurontbijt met IVNRijnWaal
In een ochtend van 2 mei, in de voorjaarsvakantie, organiseert IVNRijnWaal een natuurontbijt aan
de Waal om iedereen, ook met kinderen, de natuur in eigen omgeving eens anders te laten beleven.
Op een 40-tal andere plekken in Nederland gebeurt dit ook.
Het beginpunt is Huize Doornik waar gezamenlijk de knapzakken worden ingepakt. Dwalend langs de
oever van de Waal wordt gezocht wordt naar egelantier, oeverzwaluwen, witgatjes, beversporen,
ganzennesten èn aangespoelde schatten. Kieviten, grutto's en tureluurs laten zich bewonderen.
Rond te vlammen een zelf gesprokkeld houtvuurtje is het smullen van speltbrood en ander lekkers.
Deze tocht is niet geschikt voor personen die moeilijk ter been zijn of in een rolstoel zitten!

Vertrekpunt: Landgoed Doornik, Doornik 1, 6681 KG in Bemmel.
Datum: donderdag 2 mei 2013, 08:30 tot 12:00 uur
Kosten: Volwassene €7,50, kind 3 t/m 12 €5,-, tot 3 jaar gratis .
Voor meer informatie en aanmelden.

Cursus Tuinreservaten
De IVN-cursus Tuinreservaten wordt door Tebuiten, de Reizende
Tuinwinkel, georganiseerd vanuit Bezoekerscentrum Sonsbeek, in
samenwerking met PAN-Tuinen.
Start 11 mei. Vijf zaterdagochtenden theorie en twee excursies.
Tijdens de cursus maak je een ontwerp van je eigen tuin. Er komen
steeds meer ingrediënten bij waardoor de tuin nog aantrekkelijker
wordt voor vogels, vlinders of kleine zoogdieren. Maak je eigen groene
oase. Meer informatie en opgeven

Agenda
Datum en tijd
Zaterdag 4 mei
van 10 – 16 uur
Zondag 5 mei,
8.00 uur

activiteit
Lentemarkt Historische Tuinderij Lent. IVNRijnWaal
aanwezig met een kraam. Meer informatie
Met Ben Brouwer op stap in het Loenense bos. Hopelijk is
dan weer de wielewaal te horen. In ieder geval horen en
zien we de grasmus,heggenmus, zwartkop en het dappere
winterkoninkje. Aanmelden bij Ben Brouwer tel. 024
3243988. Gratis voor kinderen en IVN leden van RijnWaal,
volwassenen € 2,.

locatie
Griftdijk 11 Lent
Loenensestraat
1 6677 PL
Slijk-Ewijk.

Zondag 12 mei
14.00 uur

Bomenexcursie Galamapark
Een tocht langs de vele soort inheemse en exotische
bomen in en rond het Galamapark.

ingang park aan de
Randweg, Elst

Zondag 26 mei
14.00 uur

Wandeling Oosterhoutsebos op de Dag van het Park.
Op zoek naar de woudreuzen van het Oosterhoutse bos.

v. Boetzelaerstraat
12 Oosterhout bij
de huisartsenpraktijk

.

