Jaarprogramma schoolgidsen Valkenswaard 2019-2020
Alle gidsenochtenden beginnen om 9.00 uur. Vaak gaan we naar
buiten. We vertrekken graag op tijd, en dat is echt 9 uur!

WOENSDAG 18 SEPTEMBER
We beginnen het jaar met waterscheppen in het Heike. Eventueel laarzen
meebrengen.
WOENSDAG 9 OKTOBER
Paddenstoelenwandeling. Hopelijk valt er voldoende regen van tevoren zodat er
genoeg te zien is.
WOENSDAG 20 NOVEMBER
Louis Koolen. Hij vindt het nog altijd heel erg leuk om een ochtend in te vullen.
Onderwerp: het nieuwe project ‘Wat schimmelt daar?’
WOENSDAG 15 JANUARI
Quiz. We proberen weer een hele lijst met leuke, verrassende vragen samen te
stellen. Dit wordt dus een binnenochtend.
WOENSDAG 19 FEBRUARI
Opening van het nieuwe project ‘Wat schimmelt daar?’
WOENSDAG 18 MAART
Onze eerste lentewandeling.
WOENSDAG 15 APRIL
Deze keer hebben we een wandeling met een gids in een nog nader te bepalen
natuurgebiedje.
WOENSDAG 13 MEI
We gaan kijken in de Keersopperbeemden. Hier is door zorgvuldig natuurbeheer een
waar plantenparadijs ontstaan, met talloze bijzondere soorten.
WOENSDAG 10 JUNI
Jacques van Kessel neemt ons weer mee. Deze keer niet naar de Malpie, maar hij
zoekt zelf een plekje waar op dat moment het meest te beleven valt.
We hopen er weer een leerzaam en gezellig jaar van te maken.
Lies, An, Nelly

Extra dagen
Alle extra dagen starten om 9.00 uur vanaf ons IVN-gebouw. Zorg zelf voor eten en
drinken. Meestal zijn we tussen 15.00 en 16.00 uur weer thuis.

DINSDAG 24 SEPTEMBER
Belevingstuin Ambrosius bijenvereniging, Berkt 27, Veldhoven-Oerle.
Vorig jaar zijn we daar geweest. Toen was de tuin nog nieuw, alles moest nog
groeien. Ondertussen is de bijentuin al mooi uitgegroeid en is de belevingstuin voor
mensen met een beperking helemaal klaar.
DINSDAG 16 JUNI
Walburgtuinen in Nuenen. Mooie, volwassen tuinen aan de Dommel. Te zien
geweest bij het tv-programma Binnenstebuiten. De tuin wordt speciaal voor ons
geopend. Normaal zijn ze op dinsdag gesloten. Het is fijn als we op tijd weten met
hoeveel mensen we zijn. Naast de tuin is ook een winkel waar je plantjes en andere
leuke tuinattributen kunt kopen.
DINSDAG 7 JULI
Fietstocht naar het Keelven in Someren. Dit is vorig jaar vanwege de
hitte niet doorgegaan. Hopelijk treffen we het dit jaar beter.
DINSDAG 28 JULI
Bezoek aan een bedrijf in Bergeijk dat soja en quinoa kweekt. Met een rondleiding
van de boer, een jonge man die met veel enthousiasme hieraan begonnen is.
Dit moet met auto’s, het is te ver om te fietsen. Wel op tijd opgeven zodat hij niet voor
een paar mensen staat.
We hopen er samen weer een mooi IVN-jaar van te maken.
Lies, An en Nelly

