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FLITSEXCURSIES PROEVEN, KIJKEN, SPELEN, DOEN

13.15 - 15.30 13.00 - 15.30

13.15 - 13.45

Woelig Water
De Snip onder de loep
Natuurschetsen
Adembenemend Bosbad

13.45 - 14.00 RAD VAN NATUUR

14.00 - 14.30

Natuurverbindingen
Woelig Water
De Snip onder de loep
Natuurschetsen

14.15 - 14.30 RAD VAN NATUUR

14.45 - 15:15

Natuurverbindingen
Woelig Water
De Snip onder de loep
Natuurschetsen
Adembenemend Bosbad

15.30 EINDE

Natuurflitsen 8-10-2022  |  IVN Gooi en Omstreken

www.natuurflitsen.nl

Infoschuur
Naarderweg 103 - Hilversum

Parkeren (restaurant Robert)
Spanderslaan 1 - Hilversum

Zaterdag 8 oktober 2022
13.00 - 15.30 uur Natuurflitsen
Beleef de natuur!
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VRIJE
toegang

door

Gooise PlukProeverij

Grote Grazers

Klein maar Fijn
(microscopische magie)

‘Op Groen Geluk’ 
(spel)

Verrassend Vilten

‘Portret van een natuurgids’
(film)

Kom indien 
mogelijk op 

de fiets.



Natuurflitsen 8-10-2022  |  IVN Gooi en Omstreken

Gooise PlukProeverij
Genieten van heerlijke hapjes gemaakt met de lek-
kerste ingrediënten uit de natuur om de hoek.

Klein maar Fijn
Ga op zoek naar iets kleins in de omgeving en bekijk 
het onder een microscoop. Je zult versteld staan van 
wat je allemaal ziet; microscopische magie!

Grote Grazers
Bekijk en bestudeer samen met onze gidsen de gro-
te grazers van de Gooise natuur.

Op Groen Geluk
Bijzonder spel over de natuur hier in het Gooi. Wel-
ke dieren leven er? Wat gebeurt er als het klimaat 
verandert?

Verrassend Vilten
Doe mee en leer de oeroude techniek van het vilten 
van wol met water, zeep en beweging. Hoe maak je 
hier mooie dingen mee?

Portret van een IVN natuurgids
Geniet van de mooie film die Ralf Westerman maak-
te van de IVN natuurgids, Rob Le Febre. Hoe word je 
IVN natuurgids? Wat doet een IVN natuurgids?

Woelig Water
Ga mee op avontuur langs de waterkant. We gaan op pad 
met schepnet, waterbak en loeppot en ontdekken welke 
dieren en planten er in en rond het water leven.

De Snip onder de loep
In het natuurgebied de Snip gaan we samen op zoek naar alle grote 
en kleine bijzondere planten en dieren die daar te vinden zijn.

Natuurschetsen
Schetsen van de natuur in de natuur met woorden, beelden en getallen. 
Belangrijkste gereedschap: nieuwsgierigheid! Wat neem ik waar? Wat zie, 
ruik, voel, hoor, proef ik? Waarom, wat, wanneer, hoe zie ik dat hier? Waar 
doet me dat aan denken? 

Adembenemend Bosbad
Onder begeleiding van natuurgids Lishe Los dompel je onder in het bos 
waarbij je alle zintuigen gebruikt om de natuur te ervaren. Ritselende 
bladeren, streel een ruwe berkenbast, neem de geur op van de bosgrond, 
luister naar de vogels. We doen dit in stilte.

Natuurlijk Verbinden
Ga mee naar het grootste ecoduct ter wereld en leer alles over 
natuurverbindingen. Waar kun je deze vinden in het  Gooi en waarom zijn 
ze zo belangrijk? 

Tussen de flitsexcursies door wordt er gedraaid aan 
het Rad van Natuur en kunt u leuke prijzen winnen.

Flitsexcursies

Proeven
Kijken
Spelen
Doen

Rad van Natuur

Gooi en omstreken


