
 

Datum Tijd Locatie Thema Maximum aantal kinderen 

16 april 14 tot 16 uur Bentwoud Lente in je bol 100 kinderen 

28 mei 14 tot 16 uur Proeftuin van Holland (Boskoop) Ontdekkingsreis 50 kinderen 

18 juni 11 tot 16 uur Festival Bentwoud Ontdek het Bentwoud Geen max/ geen aanmelding nodig 

3 juli 14 tot 16 uur IVN (locatie Zegerslootgebied 
Noord) 

Waterspektakel Geen max 

1 oktober 14 tot 16 uur Proeftuin van Holland (Boskoop) Herfst, herfst, wat heb je te … 50 kinderen 

23 oktober 14 tot 16 uur IVN (locatie Zegerslootgebied 
Noord) 

Natuur avonturen en 
ontdekkingen 

Geen max 

 

  

 Leeftijd 4 tot en met 12 jaar 

 Vol = vol 

 Deelname is gratis  

 Aanmelden verplicht 

 Meld je aan door een mail te sturen naar Groen doet goed, Alphen aan den Rijn: groendoetgoed@alphenaandenrijn.nl 

of ga naar de website www.heldenvandenatuur.nl/inschrijven-themamiddagen 

 

Op de website www.heldenvandenatuur.nl vind je meer informatie over de inhoud van de middagen. 

Kom lekker naar buiten  
en ontdek nog meer over de natuur op de themamiddagen! 
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maandag  
2 mei 
 

      Speurtocht 
 

           

            Boerderijbingo en 
schminken 

     

Dinsdag  
3 mei 

 
 

     Herrekijker - 
Buitenkunst 

            

 
 

         Herrekijker - 
Landschapskunst 

        

 
 

             Varen door het Haagse 
Schoollandschap 

   

woensdag  
4 mei 

 
 

     Let's Go Outside             

 
 

           Freerunnen      

 
 

              OERRR Watersafari over de 
Nieuwkoopse plassen 

  

 
 

             Kookworkshop     

donderdag  
5 mei 

Dauwvaren op de 
Nieuwkoopse plassen 

                 

 
 

             Seizoensvaartocht over 
Nieuwkoopse plassen 

   

vrijdag  
6 mei 

              Varen met boswachter John 
over Nieuwkoopse plassen 

   

zaterdag  
7 mei 

 
 

               Meedoen met de 
bevers 

  

 
 

     Varen en vogels kijken in de 
Pot - Nieuwkoop 

           

 
 

             Seizoensvaartocht over 
Nieuwkoopse plassen 

   

zondag 
8 mei 

 
 

Varen en ontbijten op de 
Nieuwkoopse plassen 

                

 
 

             Varen en vertellen uit niet 
zonder elkaar - Nieuwkoop 

   

 

Programma  Beleef- en Beweegweek
Kom ook in de Meivakantie lekker naar buiten! 

07.00 uur 08.00 uur 09.00 uur 10.00 uur 11.00 uur 12.00 uur 13.00 uur 14.00 uur 15.00 uur 16.00 uur 17.00 uur 

Kinderboerderijen Zegersloot en Bospark zijn dagelijks geopend van 14.00 - 16.30 uur 

Avifauna is in de mei vakantie alle dagen open en Alphenaren krijgen daar 50% korting op vertoon van hun legitimatie. 

Meer informatie op www.heldenvandenatuur.nl 
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