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Groen & Doen

DE WIJK

Stevige fietstocht
Zondag 18 september van 14.00
tot 16.30 uur: fietstocht van De
Wijk tot Ommerschans. Een stevige fietstocht van ruim 25 kilometer door het oostelijke Reestdal langs mooie gehuchten en
bijzondere natuurgebieden. Het
startpunt ligt in de omgeving van
De Wijk.
" Na aanmelding op onze site
ontvangt u de exacte locatie.

RUINEN

Op zoek naar
paddenstoelen
Zaterdag 17 september van
11.00 tot 13.00 uur. De herfst is
bij uitstek het jaargetijde paddenstoelen in grote aantallen te
vinden. Het op naam brengen
van soorten valt niet mee. De
vliegenzwam gaat nog wel. Maar
wat dacht je van valse hanekam,
kleverig koraalzwammetje en
grote sponszwam. De gids kan je
helpen.
" Aanmelden via: www.natuurmo
numenten.nl/bcdwingelderveld

IVN Scharrelkids Inspiratiedag
nodigt uit de natuur in te gaan
Hero Moorlag

Hoe krijg je kinderen naar buiten.
Weg van televisie, tablet, games,
smartphone en tussendoortjes als
chips, zoetigheid en fastfood. Het is
niet meer vanzelfsprekend dat kinderen buiten spelen en leren van de
natuur. Zelfs in de drie noordelijke
provincies met veel natuur hebben
kinderen minder contact met het
buitenleven in de ruimste zin van
het woord. Onderzoekers wijzen op
obesitas, overgewicht, bij kinderen.
Het Instituut voor Natuureducatie
en Duurzaamheid (IVN) zet zich
sinds jaren in kinderen (en hun ouders) te laten ontdekken dat spelen
in de natuur leidt tot creativiteit, gezondheid en dat kinderen al spelende slimmer worden en meer zelfverzekerd. IVN-afdeling Hoogeveen
heeft sinds 2006 jeugdgroepen. Elke
groep heeft begeleiders, IVN-natuurgidsen. Samen gaan ze de natuur in op ontdekkingstocht. Veel
bewegen, spelend leren, samen oplossingen verzinnen, een uitdaging
aangaan, beleven en bij thuiskomst
vertellen hoe het was. Ouders gaan
soms mee op pad,
maar ook opa en oma
zijn regelmatig van de
partij.
De eerste jeugdafdeling van IVN-Hoogeveen ontstond in
2006 op initiatief van Bart Pijper,
toen medewerker van Stichting
Welzijnswerk Hoogeveen. Hij koos
voor kinderen uit groep 5 en 6 van
de basisschool. Deze kinderen zijn
het meest ontvankelijk, verzamelen
graag en zijn gemakkelijk te sturen.

Concentratie van Scharrelkids bij het ontdekken van waterdiertjes.
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Tachtig kinderen meldden zich aan,
tien IVN’ers en ouders boden hulp.
De groep kreeg als naam Boskids.
Spannende dingen
beleven in het bos
of op de heide bleken dieper te grijpen
dan computerspelletjes. Het is echt beleven, een blijvende
herinnering. De meeste kinderen
hadden nog nooit een kikker op de
hand gehad, een adder gezien, een
hut gebouwd of met een schepnetje waterdieren gevangen. Maar hoe
nu verder, na groep 6. IVN Hoogeveen loste het op. Nu, in 2016, he-

! Ontdekken

hoe leuk het is
buiten te spelen

ten de Boskids Scharrelkids. Ze zitten in groep 5. Willen ze doorgaan
met activiteiten in de natuur, dan
zijn ze Natuurkenners (groep 6) en
daarna Struners (groep 7 en 8). Op
het voortgezet onderwijs valt de belangstelling voor de natuur bij veel
kinderen even weg. Toch is er een
kleine groep van 12 tot 18 jaar, de Junior Rangers. Ze beheren een deel
van het Dwingelderveld.
Uitdagende dag
Op 1 oktober is het zover. IVNNoord houdt de 2016-editie van de
Scharrelkids Inspiratiedag in recreatiecentrum Nieuw Allardsoog bij

Bakkeveen. Bossen en heidevelden,
volop natuur. Ouders en Scharrelkids zijn uitgenodigd voor een inspirerende dag met uitdagende activiteiten. Is dat niet wat oubollig,
niet meer passend in het digitale
tijdperk. Nee, want een van de eerste workshops is geocaching met
GPS. De cache is de schat die je
moet vinden. Je moet een website
bezoeken, weten wat een waypoint
is en wat coördinaten zijn om te navigeren naar de verborgen schat. De
Scharrelkids gaan voedsel zoeken in
de grootste supermarkt, de natuur.
Het is herfst. Er zijn tamme kastanjes, eikels, noten, bessen en paddenstoelen. Zelf koken en proeven,
maar ook knutselen, want van kastanjes kun je leuke dingen maken.
Ouders wordt verteld over meervoudige intelligentie. Intelligent zijn
betekent niet alleen snel kunnen
leren en onthouden, maar ook inzicht hebben en creatief zijn. Hoe
los je een probleem op. Dat leren
ouders en kinderen in de workshop
Elk Kind heeft Talent. Uiteraard zijn
er avonturen te beleven: vlotbouwen en erop varen, een hut maken,
over een indianenbrug klimmen.
De Scharrelkids leren muziekinstrumenten van natuurlijk materiaal maken en componeren een muziekstuk. Ze gaan met een digitale
camera op pad om mooie en gekke
foto’s te maken. Hoe zet je die foto’s
op je computer of tablet en hoe bewerk je ze. Een drukke dag voor de
Scharrelkids. Maar wel een dag die
langer in hun geheugen blijft nawerken dan het geijkte computerspelletje. En dat is de bedoeling van
het IVN.

Natuurgidsenopleiding volgens IVN-model start in januari
BORGER

Spannende
avondwandeling
Zintuigensafari op woensdagavond 21 september. Start om
18.30 uur. De kosten bedragen
€ 7,50 voor volwassenen en
€ 5 tot en met 12 jaar.
" Vooraf aanmelden bij het Buitencentrum: tel. 0592-377305 of boom
kroonpad@staatsbosbeheer.nl

Zondagwandeling
Zondagwandeling en roofvogeldemonstraties op zondag18 september.
Het jaarlijkse Buitenfestival gaat
dit jaar wegens omstandigheden niet door. De wandeling start
om 12.00 uur bij Buitencentrum
Boomkroonpad en duurt twee
uur. Kosten € 5 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot
en met 12 jaar.
" Aanmelden: tel. 0592-377305 of
boomkroonpad@staatsbosbeheer.
nl. Start: Buitencentrum Boomkroonpad, Steenhopenweg 4.

Er zijn veel mensen die in natuur
geïnteresseerd zijn en er meer
over zouden willen weten en leren, maar hoe doe je dat? In je
eentje is het lastig en dan zijn er
veel drempels. Wanneer je dat nu
eens systematisch en met begeleiding zou kunnen doen, is het
dan misschien wel haalbaar?
De natuur om ons heen is misschien wel onze grootste rijkdom.
Het is de bron van ons leven, de
ruimte waarin we ademen, de
plek waar alles groeit en waarvan we mogen oogsten om onszelf te voeden. We mogen er van
genieten, maar tegelijk moeten
we er zuinig mee omgaan, omdat de natuur niet ons eigendom
is, maar een erfenis die we door
mogen geven aan onze kinderen.
De natuur zit boordevol verrassingen en het is leuk om daarover
te leren en daarover te kunnen
doorvertellen.
Hart, hoofd en handen
Natuurvereniging Zuidwolde,
IVN-Hoogeveen en IVN-Westerveld organiseren samen een officiële Natuurgidsenopleiding in
Zuidwest-Drenthe volgens het
model van de landelijke IVN.
Dat biedt aan ieder die geïnteresseerd is in natuur en milieu de ge-

legenheid om in eigen omgeving
deze cursus te volgen. De opleiding, die ongeveer anderhalf jaar
duurt, start in januari 2017 en is
bedoeld voor iedereen die zich
actief in wil zetten voor de natuur, als gids of als organisator
van educatieve activiteiten.
De cursus is een kaderopleiding. Als cursist doe je in vijftig
lessen kennis en vaardigheden
op om groene activiteiten te organiseren en te begeleiden. De aandacht gaat uit naar hart, hoofd en
handen: genieten van de natuur,
meer te weten komen over planten en dieren en praktisch bezig
zijn. Tijdens cursusavonden en
excursies krijgen cursisten een
brede basiskennis van natuur en
milieu.
De cursisten leren hoe ze zelf
informatie kunnen verzamelen
en kennis kunnen overbrengen.
Ze verdiepen zich in het werk van
de organiserende natuurverenigingen.
Naast de 25 theorieavonden,
die steeds op woensdag worden gehouden, maken 25 praktijkochtenden en excursies op zaterdag deel uit van de cursus.
Deelnamekosten zijn € 350
euro (inclusief lesmateriaal).
Vooropleiding is niet vereist, wel

Kinderen vertellen over de natuur is
dankbaar werk. Natuurvereniging
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hart voor de natuur en zin om
met mensen en kinderen om te
gaan. Meer weten: natuurgidsenopleiding.blogspot.nl en e-mail:
natuurgidsencursus@gmail.com
We bevelen deze cursus van
harte bij u aan!
Joop Verburg,
Natuurvereniging Zuidwolde

De IVN-afdelingen Westerveld en Hoogeveen en Natuurvereniging Zuidwolde
houden op woensdagavond
28 september een informatieavond in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten aan de Benderse in
Ruinen, aanvang 19.30 uur.
Van harte welkom!

