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Activiteiten 2019

Wilde Bloemen Markt
Datum: zondag 12 mei
Tijd: 12.00 – 16.00 uur
Locatie: BC Dwingelderveld
Een gezellige kleinschalige markt
met heel veel bloemen, planten,
zaden en lekkernijen geïnspireerd op
bloemen. Niet geheel toevallig op
moederdag! Kom gezellig langs en
neem je moeder mee en laat je verrassen door al het moois.
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Vogelzang herkennen
Data: 16 mei
Tijd: 9.00-12.00 uur
Vertrekpunt: Boslounge Spier
Er komen meer dan 230 vogelsoorten voor in het Dwingelderveld.
Tijdens de wandeling lopen we een
gevarieerde route om te kijken en te
luisteren wat voor vogels er aanwezig zijn. Aanmelden: H.Kruk@staatsbosbeheer.nl of tel. 0521-596600.

Demonstraties door Harm Echten
Datum: 31 mrt, 28 april en 26 mei
Tijd: 13.00 – 16.00
Locatie: BC Dwingelderveld
Kunstenaar Harm Echten laat zich
inspireren door het Dwingelderveld.
Zijn kunstwerken maakt hij door te
werken met diverse materialen en
technieken. Hij geeft in het bezoekerscentrum demonstraties etsen of
hout snijden.

Lammetjesdag Schaapskooi Achter
‘t Zaand Data: zondag 14 april, Tijd:
13.00-16.00 uur, Plaats: Schaapskooi
Achter ’t Zaand 4, Lhee. Alle lammetjes zijn geboren en ze dartelen
vrolijk rond in de schaapskooi.
Op deze dag krijg je beschuit met
muisjes, kun je leuke activiteiten
doen en natuurlijk… lammetjes
knuffelen! Kom gezellig langs! Wel
even aanmelden op de website van
Natuurmonumenten.

Vroege vogelexcursies met IVN
Data: 6, 13 en 27 april
Tijd: 6 april 06.30-09.00 uur / 13, 27
april 06.00-08.30 uur
Vertrekpunt: BC Dwingelderveld
De stilte van de vroege ochtend
en de jubelende vogelzang zijn het
meer dan waard om een keer vroeg
uit de veren te komen. Ga mee op
zoek naar de vogelrijkdom van het
Dwingelderveld. Vergeet je verrekijker niet mee te nemen.
Vroege vogels op de heide
Datum: zaterdag 20 april & 11 mei
Tijd: 6.00 - 9.00 uur
Vertrekpunt: Staatsbosbeheer Lhee,
Achter ’t Zaand 2a
’s Morgens vroeg zingen alle vogels
mooi. De roodborsttapuit, boomleeuwerik en geelgors staan op het
programma. Aanmelden:
H.Kruk@staatsbosbeheer.nl of
Tel. 0521-596600.

Fotopresentatie historisch
Dwingelderveld
Datum: 6, 13, 20, 27 april
Tijd: 14.00-15.00 uur
Plaats: BC Dwingelderveld
In het bezoekerscentrum wordt
een fotopresentatie gegeven
met historische beelden van het
Dwingelderveld. De gids vertelt over
hoe het Dwingelderveld door de
jaren heen is veranderd.

Natuuractiviteiten meivakantie
Wanneer: 27 april t/m 5 mei
Plaats: BC Dwingelderveld
Beleef de lente bij bezoekerscentrum Dwingelderveld. Dagelijks
zijn er leuke activiteiten voor jong
en oud, zoals natuurontdektochten, schapendagen, huifkartochten
en een echt lentefestijn. Meer
informatie en aanmelden op
www.nm.nl/bcdwingelderveld.
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Bezoek ook eens:
Bezoekerscentrum Dwingelderveld is in maart geopend van woensdag tot en met zondag van
10.00 tot 17.00 uur. Vanaf 1 april dagelijks geopend. Adres: Benderse 22, 7963 RA RUINEN.
Telefoon: 0522-472951. www.nationaalpark-dwingelderveld.nl
Aanmelden excursies Vooraf aanmelden is nodig:
Natuurmonumenten: www.nm.nl/bcdwingelderveld
IVN: www.ivn.nl/afdeling/westerveld
Staatsbosbeheer: 0521-596600 of h.kruk@staatsbosbeheer.nl
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