IVN jaarkalender 2019, versie 26 januari 2019
Blauw = publieksactiviteit
Januari
zondag 13 januari
chocoladewandeling
maandag 14 januari
NGO
zondag 20 januari
Laarder Wasmeer
maandag 21 januari
contactavond
maandag 28 januari
NGO
Februari
maandag 11 februari
NGO
zondag 17 februari
Laarder Wasmeer
maandag 18 februari
contactavond
zondag 24 februari
publieksdagwandeling Variatie in
landschappen (Fred)
maandag 25 februari
NGO
Maart
woensdag 6 maart
ALV
donderdag 7 maart
lange publieksexcursie (15 km) door
het noorden van het Gooi (Jan van
den Berg)
maandag 11 maart
NGO
zondag 17 maart
Laarder Wasmeer
maandag 18 maart
contactavond
zaterdag 23 maart?
Publiekswandeling stinzenplanten
Nederhorst den Berg (Bep ten Berge)
zondag 24 maart?
publiekswandeling Dag van het Bos
(Michael)
maandag 25 maart
NGO
April
zondag 7 april
Vroege Vogeltocht Jeugd
maandag 8 april
NGO
zondag 21 april
Laarder Wasmeer (Pasen)
maandag 22 april
paaseieren zoeken
zondag 28 april?
publiekswandeling Bijen (Wouter)
maandag 29 april
NGO
Mei
zaterdag 11 mei
geologische publieksfietsexcursie (Jan van den Berg)
maandag 13 mei
NGO
zaterdag 18 mei
afstuderen nieuwe natuurgidsen
zondag 19 mei
Laarder Wasmeer
donderdag 23 mei
publiekswandeling Westerheide
(Ella van der Lof en Yvonne Rinkel)
Juni
zaterdag 1 juni
schapen scheren
dinsdag 8 juni
publiekscursus ‘Bomen vol leven’

infoschuur
infoschuur
infoschuur
infoschuur
infoschuur
infoschuur
rotonde bij station
Bussum-Zuid
infoschuur
infoschuur
Restaurant De Goede
Gooier
infoschuur
infoschuur

infoschuur
‘s-Graveland
infoschuur
schaapskooi
Heemtuin
infoschuur
Museum Hofland
infoschuur
infoschuur
dagcamping Larense
weg, Hilversum
schaapskooi
infoschuur

donderdag 13 juni

zaterdag 15 juni
zondag 16 juni
zondag 16 juni
dinsdag 18 juni
woensdag 19 juni
zaterdag 22 juni
vrijdag 28-zondag 30 juni
Juli
?? juli
zondag 21 juli
Augustus
donderdag 15 augustus
zondag 18 augustus
zaterdag 24 augustus
maandag 26 augustus
eind augustus/begin
september
September
vrijdag 6 (of 20)
september
maandag 9 september
zondag 15 of 22
september
zondag 15 september
maandag 16 september
donderdag 19 september

Oktober
zondag 6 oktober
zondag 13 oktober
zondag 13 oktober
zondag 20 oktober
maandag 21 oktober
zaterdag 26 oktober
zondag 27 oktober
November
zondag 10 november

Lange publiekswandeling (17 km) met
trein terug vanaf station Hollandse
Rading (Jan van den Berg)
uitgaansdag
slootjesdag Jeugd
Laarder Wasmeer
publiekscursus ‘Bomen vol leven’
avondwandeling met de
schaapskudde
excursie ‘Bomen vol leven’
IVN-weekeinde

carpoolplaats Byvanck

Cruysbergen
infoschuur
schaapskooi

natuurmadurodam met natuurlijke
materialen (Sascia Vos)
Laarder Wasmeer
publiekswandeling Westerheide
(Ella van der Lof en Yvonne Rinkel)
Laarder Wasmeer
vleermuiswandeling (Robert)
nascholing
creatief met natuurproducten (Sascia
Vos)

dagcamping Larense
weg, Hilversum

nachtvlinderavond (Jaap van der Vliet)

infoschuur

nascholing
natuurspeurtocht Jeugd

infoschuur
Erfgooiers-speeltuin
Hilversum

Laarder Wasmeer
contactavond
langere geologische
publiekswandeling (4,5 uur) (Jan van
den Berg)

infoschuur
infoschuur

infoschuur
Museum Hofland

Publiekswandeling Gijzenveen
(Yvonne Clement)
publieksfietstocht langs landschappen
(Fred en Sander)
paddenstoelenspeurtocht Jeugd
Laarder Wasmeer
contactavond
nacht van de nacht
Halloween

Nieuwe ’s Gravelandseweg, pad naast nr. 68
infoschuur

publiekswandeling Oud Naarden (Jan

parkeerplaats

Spanderswoud
infoschuur
infoschuur
schaapskooi

donderdag 14 november
zondag 17 november
zondag 17 november
maandag 18 november

December
zaterdag 14 december

zondag 15 december
zondag 15 december
maandag 16 december
donderdag 26 december?

van den Berg)
publiekswandeling Westerheide
(Ella van der Lof en Yvonne Rinkel)
archeologiewandeling (Sander)
Laarder Wasmeer
contactavond

Fazantenweg Naarden
dagcamping Larense
weg, Hilversum
Crailose brug

lange publiekswandeling vanaf
Landgoed den Treek, Henschoten op
de Utrechtse heuvelrug (Jan van den
Berg)
kerstsfeer
Laarder Wasmeer
contactavond
eindejaarsplantenjacht (Christine)

pannenkoekhuis
Bergzicht, Woudenberg

infoschuur

schaapskooi
infoschuur
Bussum-Zuid

NGO = natuurgidsenopleiding
Iedere zondagmiddag 14:00-16:00 uur vrijwilligers in de schaapskooi en iedere
woensdagochtend van maart t/m oktober werken in de heemtuin.

