Wekelijkse wandeling plantenwerkgroep
Het hele jaar door kun je op woensdagochtend mee
met de wandeling van de plantenwerkgroep die je
steeds weer ergens anders
brengt. Naast planten
komen ook allerlei andere
aspecten van de natuur
aan bod. Vertrek per fiets
vanaf de kerk aan het
Park om 9.00 uur, einde
uiterlijk 12.00 uur. Vooraf
aanmelden is niet nodig.
Info: Tineke van der Meer,
telefoon 040-2836846.
Maandelijkse excursie
vogelwerkgroep
De vogelwerkgroep gaat
elke eerste zaterdag van
de maand naar een vogelgebied ergens in Nederland.
Het actuele programma is te vinden op de website.
Vertrek per auto vanaf de kerk aan het Park. De
meeste excursies duren ca. 6 uur inclusief reistijd.
Info en aanmelden: Roy van der Velden, telefoon
06-15902603 of e-mail roypeter40@hotmail.com.

Over het IVN
Het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid,
kortweg IVN, is een vereniging die mensen wil
betrekken bij de natuur in hun eigen woonomgeving.
Met dit doel organiseren vrijwilligers van het IVN
voorlichtende en educatieve activiteiten voor jong
en oud. Zo leveren zij een bijdrage aan een beter leefklimaat en een waardevolle natuur in onze gemeente.
Samen genieten van de natuur is de bindende factor
binnen het IVN. De Nuenense afdeling bestaat sinds
1974 en is aangesloten bij de landelijke IVN-organisatie.
Publieksactiviteiten
Het hele jaar door organiseert het IVN activiteiten voor
het publiek, zoals natuurwandelingen, lezingen (van
september t/m maart), doe-activiteiten, excursies en
cursussen. Een actueel overzicht van deze activiteiten
is te vinden op de website www.ivn.nl/nuenen.
Coördinator publieksactiviteiten
Eric Jacobs
E-mail: ivnnuenen@gmail.com
Eigen ruimte
Het IVN beschikt over een eigen ruimte in het Klooster
in Nuenen. Bezoekers kunnen daar elke eerste donderdag van de maand (vakantieperiodes uitgezonderd)
van 15.00 tot 16.00 uur terecht voor kleine aankopen
zoals wandelgidsjes, loepen, loeppotjes, boekjes en
zoekkaarten.
Algemene contactgegevens
IVN Nuenen c.a.
Park 1, 5671 GA Nuenen
E-mail: ivn-nuenen@live.nl
Website: www.ivn.nl/nuenen
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Wandelingen op zondag
Ontdek de natuur in en rond Nuenen onder begeleiding
van onze natuurgidsen. De aanvangstijden variëren,
kijk daarom altijd op www.ivn.nl/nuenen voor actuele
informatie over locatie, vetrekpunt en tijd.

Vogelwandelingen op maandagavond
Gidsen van de vogelwerkgroep nemen je in het
voorjaar mee de natuur in, op zoek naar vogels.
Vertrek om 19.00 uur bij het startpunt. Kijk voor het
startpunt op www.ivn.nl/nuenen.

Zo 03-02
Zo 24-02
Zo 14-04
Zo 19-05
Zo 14-07
Zo 25-08
Zo 15-09
Zo 20-10

Ma 08-04
Ma 15-04
Ma 29-04
Ma 06-05
Ma 13-05

Zo 10-11

Winterwandeling, Papenvoortse Heide
Spechtenwandeling, Nuenens Broek
Voorjaarswandeling, Ruweelsels
Bomenwandeling in het dorp
Zomerwandeling, De Roosdocken
Insectenwandeling
Najaarswandeling
Paddenstoelenwandeling
Herfstwandeling,
Stiphoutse Bossen

Nuenens Broek
Eckartse Bos
De Rietmussen
Boktse Beemden
Collse Zegge

Zo 24-02
Zo 31-03
Zo 28-04
Zo 26-05

Landschapswandelingen
op donderdagmiddag
Elk kwartaal is er een landschapswandeling van ca. 8 km op
donderdagmiddag, vertrek
om 13.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.ivn.nl/nuenen.
Do 07-03
Do 06-06
Do 05-09
Do 05-12

IVN Kids
Voor kinderen van 6 tot 11 jaar organiseert het IVN
superleuke natuuractiviteiten op zondagen van 10.00
tot 12.00 uur. Actuele informatie: www.ivn.nl/nuenen.

Zo 30-06
Zo 29-09
Zo 27-10
Zo 24-11

Winterwandeling, Papenvoortse Heide
Het begin van de lente, Nuenens Broek
Thema: bijen en andere insecten
Wat leeft er in het water? Aan de slag met
schepnetjes en zoekkaarten!
Thema: bomen
Beestjes! Wat leeft er allemaal in het bos?
Thema: herfst en paddenstoelen
De natuur maakt zich op voor de winter

Specials/overige publieksactiviteiten
Door het jaar heen organiseert het IVN ook een aantal
speciale, eenmalige publieksactiviteiten. Informatie
over locatie en tijd is te vinden op www.ivn.nl/nuenen.

Nieuwe Erven/Ruweelsels
Eckartse Bos/Eckartdal
Steenoventerrein/Gulbergen
Stiphoutse Bossen
Plantenwandelingen op maandagavond
Gidsen van de plantenwerkgroep nemen je in het
voorjaar en de zomer mee de natuur in. Vertrek om
19.00 uur vanaf het startpunt, zie www.ivn.nl/nuenen.
Ma 20-05
Ma 27-05
Ma 03-06
Ma 17-06
Ma 24-06

Vaartbroekse Beemden
Schoutse Vennen
Ruweelsels
Collse Zeggen
Nuenens Broek

Ma 22-04
Do 30-05
Zo 21-07
Zo 11-08
Zo 13-10

Za 26-10

Dag van het Brabants Landschap (Pasen)
Dauwtrappen met Hemelvaart: vroeg op
en genieten van de stilte (tocht ca. 12 km)
Langeafstandswandeling
Heidefietstocht
Najaarswandeling samen met SDNI
(natuurclub voor mensen met een
verstandelijke beperking)
Nacht van de Nacht

