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Beste mensen,
Voor u ligt het activiteitenprogramma 2019 van IVN afd.Hellendoorn –
Nijverdal, barstensvol nieuwe en al bekende activiteiten.
Wij verzorgen al ruim 40 jaar allerlei leuke wandelingen en interessante
lezingen in en over de natuur. Onze natuurgidsen hebben een schat aan
kennis opgedaan in hun tweejarige natuurgidsen-opleiding en een
jarenlange ervaring die ze graag met u willen delen.
Bovengenoemde activiteiten zijn voor iedereen die zich voor de natuur
interesseert. U hoeft zich hiervoor in de meeste gevallen niet op te geven.
De meeste activiteiten worden u gratis aangeboden en zijn op eigen risico.
We stellen een vrije gift op prijs om ook in de toekomst dit werk te kunnen
blijven doen.
Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande activiteiten, neem dan
contact op met: Dorie Bruggeman
Tel: 0548-595548 E-mail: doriebruggeman@hotmail.com
Wilt u zelf eens een wandeling onder leiding van een gids organiseren voor
uw familie, vrienden of werk, dan kan dat ook.
Neem hiervoor contact op met Hanneke van Schooten
Tel: 06 17891557 E-mail: hannekevanschooten@hotmail.com
Fietstochten
In de afgelopen jaren zijn er door IVN Hellendoorn-Nijverdal verschillende
fietstochten in de omgeving beschreven. Ze worden geregeld gecontroleerd
en waar nodig herzien, zodat u ze met een gerust hart kunt fietsen. Alle IVNfietstochten staan op onze website:
www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal
Het kan zijn dat een activiteit aangepast moet worden of geen doorgang kan
vinden. Kijk daarom altijd op onze website voor de laatste informatie.

www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal

Januari
Zaterdag 26 en zondag 27 januari
De Nationale tuinvogeltelling
Op deze dagen vindt er een landelijke telling plaats
van onze tuinvogels. De IVN-vogelwerkgroep is in
het Buitencentrum aanwezig met een telescoop en
verrekijkers.
Ze helpen je met het herkennen en tellen van
de vogels.
Zie ook: www.tuinvogeltelling.nl
Tijd: van 12.00 - 16.00 uur
Plaats: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
Grotestraat 281 7441 GS Nijverdal

Februari
Zondag 3 februari
Winterwandeling voor gezinnen
Wil je de natuur eens op een andere manier ontdekken?
Speciaal voor gezinnen met kinderen hebben we een wandeling ontwikkeld
waarbij alle zintuigen geprikkeld worden.
Tijd: 13.30 uur
Plaats: P tegenover Camping de Noetselerberg
Holterweg 116 7441 DK Nijverdal

Maart
Woensdag 20 maart
Lezing: Roofdieren, feiten of fabels
Roeleke Steentjes is biologe en al jaren actief binnen het IVN. Vandaag geeft
ze ons een kijkje in het verborgen leven van roofdieren.
Wat weten we eigenlijk over ze en klopt dit beeld wel?
Gratis toegang, een vrije gift wordt op prijs gesteld
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
Grotestraat 281 7441 GS Nijverdal

April
Zaterdag 13 april: Vogelzang in het voorjaar
Als de vogels weer beginnen te zingen, dan begint het voorjaar. Vandaag
kunt u op pad met gidsen van de Vogelwerkgroep om te luisteren naar de
zang van vogels en hopelijk krijgt u ze ook te zien. We wandelen in de
prachtige omgeving van de Noetselerberg.
Een verrekijker is handig.
Tijd: 9.00 uur
Plaats: P tegenover Camping de Noetselerberg
Holterweg 116 7441 DK Nijverdal

Maandag 22 april 2e Paasdag
Buitenmarkt Staatsbosbeheer
Tijdens deze gezellige dag krijgt u een indruk van wat de natuur allemaal te
bieden heeft. IVN neemt hieraan deel, samen met andere groene
verenigingen. Kortom: een kijk- en doe dag voor jong en oud.
Tijd: van 11.00 uur tot 17.00 uur
Plaats: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
Grotestraat 281 7441 GS Nijverdal

Mei
Donderdag 16 mei: Autotocht langs bloeiende rododendrons
Ook dit jaar kunnen ouderen en minder-validen
vanuit de eigen auto genieten van de bloeiende
rododendrons en azalea’s rond de Palthetoren in
Haarle. Natuurmonumenten biedt ons deze
bijzondere gelegenheid om met 60 voertuigen het
terrein in te gaan.
IVN-gidsen zorgen voor de begeleiding.
Tijd: start tussen 14.00 en 15.30 uur
Vertrek vanaf: P de Pas Molenweg 2 7448 PB Haarle
Aanmelden is verplicht. Max 60 auto’s
Vanaf 1 april kunt u zich inschrijven via:
www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal

Zondag 26 mei: Eten uit de natuur
Wandeling met proeverij
Vroeger had bijna iedereen een moestuin of men zocht in de natuur naar
eetbare planten, bessen en noten. Wat is er te vinden in onze natuurlijke
omgeving en hoe kunnen we dit veilig gebruiken?
Werkgroep Natuurlijk Puur laat het u zien en na de wandeling kunt u
proeven van verschillende natuurlijke producten.
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Hilgenbosweg 10, 7447 HN Hellendoorn

Juni
Zondag 16 juni: Slootjesdag
Ook dit jaar kunnen alle kinderen met hun begeleiders op watersafari. Met
schepnetjes en bakken gaan we kijken wat er allemaal onder
de waterspiegel leeft.
Jij mag de waterdiertjes vangen en samen gaan we kijken
hoe ze heten en wat of wie ze eten.
Laarzen zijn niet vereist maar wel handig.
Tijd: Doorlopend van 13.30 tot 16.00 uur
Plaats: Kalvenhaar Hellendoorn
Op onze website www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal kunt u vanaf 1 juni
2019 de precieze locatie en routebeschrijving vinden.

Zondag 30 juni: Modderdag
Vies worden mag op modderdag! Met je voeten in de modder beleef je de
natuur pas echt. Eén op de vijf kinderen speelt minder dan één keer per
week buiten. Dat moet veranderen vinden wij. Alle kinderen, jongen of
meisje, rijk of arm, hebben het recht om buiten te spelen, te ravotten en
vies te worden en zo hun grenzen op te zoeken. Daarom mag je vandaag
lekker modderen.
IVN-gidsen zullen alles in goede banen leiden.
Tijd: Doorlopend van 13.30 tot 16.00 uur
Plaats: Wijkgebouw de Blokkendoos
Godfried Bomansstraat 28
7442 TH Nijverdal

Augustus
Maand van De Paarse Loper
In het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug worden in de maand
augustus diverse activiteiten georganiseerd rondom de bloeiende heide.

Woensdag 21 augustus: Heidewandeling
De Sallandse Heuvelrug heeft het grootste aaneengesloten droge heide
oppervlak van Noordwest-Europa! Bijzondere diersoorten vinden hier hun
thuis. Ga mee met onze IVN-natuurgidsen om dat te ontdekken en om te
genieten van de heide die nu prachtig in bloei staat. U kunt kiezen uit een
doorstap-wandeling of een belevingswandeling.
Tijd: 19.00 uur
Plaats: Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal

Donderdag 22 augustus: Autotocht langs de bloeiende heide
Staatsbosbeheer en IVN Hellendoorn-Nijverdal bieden ouderen en mindervaliden de gelegenheid om vanuit de eigen auto van de bloeiende heide te
genieten. Onze IVN-natuurgidsen zorgen voor de begeleiding.
Aanmelden is verplicht. Max. 60 auto’s
Vanaf 1 juli kunt u zich inschrijven via
www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal
Tijd: Start tussen 14.00 uur en 15.30
Plaats: Vertrek vanaf parkeerterrein Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal

September
Zondag 8 september: Wandeling door de Rietslenke
In de gemeente Hellendoorn liggen veel verschillende natuurgebieden. Elk
met zijn eigen historie en natuurkenmerken. Onze gids neemt u mee door
de Rietslenke: één van de kenmerkende restanten van de ijstijd. Ook zijn
hier nog prachtige eikenstoven te vinden.
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Parkeerplaats tegenover Camping de Noetselerberg
Holterweg 116 7441 DK Nijverdal

Oktober
Week van de Duurzaamheid
Op 10 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid en op 16 oktober is het
de Wereldvoedseldag. Op zaterdag 12 oktober is er een
Duurzaamheidsmarkt. Het IVN doet mee! Wij willen aandacht vragen voor
voedselverspilling en natuurlijk doen we dit op een ludieke manier.
Actuele informatie vindt u op:
www.gemeentehellendoorn.nl en www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal

Zondag 20 oktober: Paddenstoeldag
Ze zijn er weer: schimmels in alle vormen en maten. Onze gidsen nemen u
mee om verschillende paddenstoelen te ontdekken en
er bijzonderheden over te vertellen. Laat u verrassen
door de diversiteit.
Tijd: 11.00 uur èn 14.00 uur
Plaats: Natuurcamping de Eelerberg
Ossenkamp 4 7447 PR Hellendoorn

Zaterdag 26 oktober: Nacht van de Nacht
e

Voor de 15 keer wordt de Nacht van de Nacht georganiseerd. Een
samenwerking van IVN, Sterrenwacht en Staatsbosbeheer.
Laat je eens verrassen door de pracht van de nacht.
Kijk voor het programma op : www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal
Plaats: Buitencentrum de Sallandse Heuvelrug
Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal

November
Zaterdag 2 november: Landelijke Natuurwerkdag
Onze werkgroep Vrijwillig Natuurbeheer werkt het hele jaar rond in de
natuur. Daar waar het nodig is doen de leden onderhoudswerkzaamheden.
Wilt u ook eens een dagje lekker actief in de natuur bezig zijn?
Wilt u komen zagen, snoeien en opruimen, meldt u dan aan bij:
Gerard Huis in‘t Veld Tel: 0548-614445
Verdere gegevens worden nog bekend gemaakt op:
www.natuurwerkdag.nl en www.ivn.nl/hellendoorn-nijverdal

Woensdag 13 november
Lezing: Trekvogels, waar gaan ze naar toe?
Vogelaar Gerrit Dommerholt bestudeert al zijn hele leven vogels.
Hij vertelt ons over het boeiende fenomeen van de vogeltrek.
Gratis toegang, een vrije gift wordt op prijs gesteld
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Buitencentrum de Sallandse Heuvelrug
Grotestraat 281 7441 GS Nijverdal

December
Donderdag 26 december ( 2e Kerstdag)
44e IVN-Kerstwandeling met midwinterhoornblazers
Traditioneel sluiten we het jaar af met een mooie Kerstwandeling. Dit jaar
voert het u over de Sprengenberg dat beheerd wordt door Vereniging
Natuurmonumenten. Midwinterhoornblazers laten hun ’winterse roop’
horen en natuurlijk trakteren we u weer op warme glühwein en
chocolademelk.
Tijd: 13.00 uur
Start: vanaf kerkplein Kerkweg 1 7448 AK Haarle

