
10 september

De eerste keer na de 

vakantie gaan we een 

activiteit buiten doen 

waarbij we elkaar (weer) 

leren kennen. Ook 

bespreken we met jullie 

de plannen van onze 

groep voor dit jaar.

8 oktober

Deze avond staat in het 

teken van de Natuurkoffer 

of doos! We gaan weer 

iets maken voor bewoners 

van Rietveld, nu rondom 

het thema “herfst”. We 

hebben bezoek van een 

medewerker van Rietveld. 

Zij gaat ons wat meer 

vertellen over de 

bewoners en hoe je ze 

mogelijk kunt “raken”.

12 november

Nieuw seizoen, nieuwe 

kansen! Paddenstoelen 

determineren:

Hoe vind ik een naam 

voor mijn paddenstoel?

Paddenstoelen zijn vaak 

duidelijk gevormd, hebben 

opvallende kleuren of 

kleurpatronen, zodat de 

indruk wordt gewekt dat 

het vinden van de naam 

van een soort, mits je een 

goed paddenstoelenboek 

hebt, een peulenschilletje 

is. Niets is echter minder 

waar! Vanavond gaan we 

met paddenstoel boeken 

en als je die vooraf 

installeert een app 

zelf paddenstoelen 

determineren.

PROGRAMMA 2021-2022

De NatureXplorers, jongeren 

tussen de 

12 en 18 jaar, komen op de tweede 

vrijdagavond van de maand van 

19:00 – 21:00 uur bij elkaar. De 

jongeren zijn voor een heel 

schooljaar lid en betalen daarvoor 

een bijdrage van € 25,00  per jaar.

Voor eten en drinken wordt tijdens 

de bijeenkomsten gezorgd. 

NatureXplorers bepalen samen 

met de begeleiders het programma. 

Zin om een keertje mee te doen? 

Stuur een mail naar 

NatureXplorers.ivn@gmail.com

en je krijgt zo snel mogelijk 

antwoord.

mailto:NatureXplorers.ivn@gmail.com


10 december

Natuur(lijk) schilderen, 

een idee van Laura, zelf 

verf maken en aan de 

slag. Creatief met 

natuur.

14 januari

Reptielen! Wat zijn dat 

nu precies? Welke 

reptielen leven er in 

Alphen en 

omgeving. Misschien 

komen er wat reptielen 

op bezoek!

11 februari

STERREN. Sterren op 

het ijs? Nee. Op het 

doek? Nee. Sterren aan 

de hemel en bekijken 

met telescopen. We 

hopen dat het een 

heldere avond is.

11 maart

De vogels! Word je van 

hun gekwetter ‘s 

ochtends ook vroeg 

wakker? Vandaag gaan 

we naar vogels kijken 

en luisteren. Neem je 

verrekijker mee! Ook 

spelen we een “vogel” 

spel.

8 april

Koken gaan we 

vanavond; met zoveel 

mogelijk ingrediënten uit 

de lokale natuur. Jullie 

gaan eerst zelf zoeken 

en plukken en daarna 

met de potten en 

pannen aan de slag. 

Ook dineren we 

gezamenlijk; wordt een 

feestje!

13 mei

Klimaatverandering

In 2020 hebben we de 

film Gretha gezien, een 

film over een jeugdige 

klimaatactivist. Wat is 

klimaatverandering, wat 

weten we ervan af? Hoe 

kun je een goed 

gesprek (discussie) 

voeren over 

klimaatverandering thuis 

en bijvoorbeeld op 

school. Kijk de maand 

voor deze 

NatureXplorer avond 

eens in de krant wat 

voor nieuwe er is over 

klimaat en 

klimaatverandering en 

neem deze mee.

10 - 11 juni

Onze overnachting in de 

natuur; zal het dit jaar 

eindelijk doorgaan?!

Wat we gaan doen blijft 

nog een verrassing. Heb 

je zelf een leuk 

idee? Laat het 

ons horen, er 

kan veel.


