
   

JAARPROGRAMMA 2016 IVN HELDEN                                              

 

       dag Datum plaats /bijeenkomst aanvang thema  soort activiteit gids/inleider 

              

donderdag 7 jan ivn gebouw 20.00 u. nieuwjaarsborrel ledenbijeenkomst bestuur 

zaterdag 9 jan werkkeet kwistbeekdal 09.00 u. natuuronderhoud natuurwerkgroep   

donderdag  21 jan ivn gebouw 20.00 u. Yellowstone-park film/lezing Ria Nabben 

       zaterdag 13 febr werkkeet kwistbeekdal 09.00 u. natuuronderhoud natuurwerkgroep   

donderdag 25 febr ivn gebouw 20.00 u. thema nog in voorbereiding     

              

donderdag  3 mrt ivn gebouw 20.00 u. mossen cursus binnenles Jan Kersten 

zaterdag 12 mrt werkkeet kwistbeekdal 09.00 u. natuuronderhoud natuurwerkgroep   

zondag 13-mrt ivn gebouw 09.00 u. mossen cursus buitenles Jan Kersten 

donderdag 17 mrt ivn gebouw 20.00 u. jaarvergadering alg. ledenbijeenkomst bestuur 

       zaterdag 9 apr werkkeet kwistbeekdal 09.00 u. natuuronderhoud natuurwerkgroep   

zondag 10 apr ivn gebouw 09.00 u. vogels spotten wandeling vogelwerkgr. J. Stevens 

zondag 24 apr ivn gebouw 09.00 u.  struinpad  wandeling Peter Maessen gr. 

              

donderdag 12-mei ivn gebouw 19.00 u. kruiden excursie Hanneke Trines 

zaterdag 14-mei werkkeet kwistbeekdal 09.00 u. natuuronderhoud natuurwerkgroep   

zondag 22-mei ivn gebouw 09.00 u. weerdbeemd kessel wandeling Harrie Peeters 

              

zaterdag 4-jun Wilhelminaplein panningen 08.00 u. natuur in Eifel dagwandeling Jos Joosten 

zaterdag 11-jun werkkeet kwistbeekdal 09.00 u.. natuuronderhoud natuurwerkgroep   

zondag 26-jun ivn gebouw 08.30 u. landgoed geysteren wandeling Leo Kusters 

donderdag 7-jul ivn gebouw 19.00 u. landgoed waterbloem avondwandeling Peter Maessen gr 

zondag 17-jul ivn gebouw 09.00 u. berckterveld baarlo flora wandeling Flora werkgroep 



   

zondag 24-jul ivn gebouw   natuurontbijt/wand. wandeling met natuurontbijt Peter Maessen + cons 

              

zondag  28 aug ivn gebouw 09.30 u. fietstocht grote moost fietstocht Harrie en Trees Wilms 

       zaterdag 10-sep werkkeet kwistbeekdal 09.00 u. natuuronderhoud natuurwerkgroep   

donderdag 22 sept ivn gebouw 20.00 u. levende tuin/duurzaam lezing Peter Maessen + cons 

              

zondag 2 oct ivn gebouw 09.,00 u. paddenstoelen excursie Gerard Dings 

zaterdag 8 oct werkkeet kwistbeekdal 09.00 u. natuuronderhoud natuurwerkgroep   

zaterdag 29 oct ivn gebouw   nacht v/d nacht nachtwandeling Peter Maessen 

       zaterdag 5 nov werkkeet kwistbeekdal 09.00 u. nationale natuurwerkd natuurwerkgroep   

donderdag 10 nov ivn gebouw 20,00 u. estramadura spanje fotolezing Henk van Dijk 

zaterdag 12 nov werkkeet kwistbeekdal 09.00 u. natuuronderhoud natuurwerkgroep   

donderdag 24 nov ivn gebouw 20.00 u. leden voor ledenavond ervaringen/natuuropnames Peter Maessen 

       zaterdag 10 dec werkkeet kwistbeekdal 09.00 u. natuuronderhoud natuurwerkgroep   

donderdag 15 dec ivn gebouw 20.00 u. microcosmos foto lezing   

maandag 26 dec  ivn gebouw 13.30 u winterwandeling wandeling gidsen werkgroep 

              

        

Er kunnen door het jaar heen wijzigingen cq aanvullingen plaatsvinden. Leden krijgen hierover bericht via mail. 
Zie hiervoor ook onze webside:. Ivnhelden.nl 
Info over het programma: Peter Maessen 077-4653761 
 


