
 
 

Voor de jeugd van de 

Voor iedereen een natuurlijk goed jaar gewenst en we hopen jullie  weer te mogen begroeten bij   
één van de volgende activiteiten  in 2018! 

Zaterdag 27 januari : Nationale Nieuwjaars tuinvogeltelling 2018 
Deze ochtend gaan we eens kijken wat er allemaal aan vogels te zien zijn in de omgeving van 
het Herman Jansenpark, alle waarnemingen worden doorgegeven aan de vogelbescherming. 
Na afloop lekker opwarmen met een nieuwjaarsborrel en wat lekkers. 
Om 9.00 uur verzamelen bij het clubgebouw (Kruidentuin)  duurt tot circa 12.00 uur. 

Zaterdag 24 maart : Zwerfvuil opruim ochtend 
Tijdens deze wandeling zorgen we ervoor dat we wat terug kunnen doen voor de natuur in 
de vorm van het verzamelen van het zwerfvuil. In samenwerking met de werkgroep 
Vriezenveen schoon maken we onze natuur weer schoon en ondertussen genieten we van 
het voorjaars gefluit van de vele vogels. 
Vertrek om 9.00 uur vanaf de Kruidentuin, terug circa 12.30 uur. 

Zaterdag 23 juni : Vogelpark “De Lorkeershoeve” in Lutten 
Hier zijn vele vogels van dichtbij te bewonderen en zelfs de grootste uil van ons land heeft hier 
zijn nest gebouwd. Kijk maar eens op www.vogelparkdelorkeershoeve.nl  Na afloop gaan we nog 
een leuke activiteit doen!!!    Neem voor tussen de middag iets te eten mee! 
Vertrek om 10.00 uur vanaf de Kruidentuin terug circa 15.00 uur. 

Graag tijdig opgeven voor alle activiteiten ivm regelen vervoer! 
Dit kan bij Herma : 0546-753144 of hermabakkermeijer@hotmail.com 

Wij zoeken voor 21 april en 23 juni nog een tweede auto voor vervoer,  
dus ouders ga graag eens een keertje mee ! 

Zaterdag 21 april : Ontdekkingstocht Dal van de Mosbeek 
In dit prachtige gebied beginnen we onze wandeling vanaf het infocentrum IJs en Es en 
laten ons verassen van wat hier allemaal te vinden is aan mooie natuur. 
Vertrek: 9.00 uur vanaf Kruidentuin terug circa 12.30 uur 

Zaterdag 26 mei :  Fietstocht Landgoed de Barkel 
Op dit landgoed ligt een oude grafheuvel en een prachtige tuin waar we een rondwandeling 
gaan maken.  
Vertrek om 9.00 uur per fiets vanaf Kruidentuin, terug circa 12.30 uur 

Februari : Geen activiteit 

Juli/augustus : zomerstop geen activiteiten 

http://www.vogelparkdelorkeershoeve.nl/

