Jaar 2017 met Scharrelkids ‘de Zevenster’
Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op een jaar vol met natuurbeleving. Onze activiteiten
werden ook dit jaar opgenomen in het gezinsactiviteiten programma van het
Duurzaamheidscentrum. In totaal hebben wij circa 10 keer op (doorgaans) zondagmiddag een
activiteit verzorgt en de opkomst varieerde van 20 tot 80 bezoekers per keer. We vinden het heel fijn
dat we via deze weg gebruik kunnen maken van de PR van het DCA.
In januari gingen we als voorbereiding op de tuinvogeltelling, geschikt vogelvoer maken en gaven
we informatie over de verschillen tussen de tuinvogels, met name gericht op voeding.
In maart hebben we ons gericht op amfibieën en konden gezinnen alles ontdekken over de
amfibieën in ons land d.m.v. een natuurpad welke uitgezet was in de tuin van het DCA.
Bij de activiteit van mei werd het leven bijen en andere verstuivers onder de aandacht gebracht.
In juni viel de landelijke Slootjesdag en campgagne
helaas gelijk met het Zomerfeest. We hadden
hierdoor veel minder bezoekers terwijl onze kraam
bij het Zomerfeest druk bezocht werd. Helaas was
het door het beperkt aantal vrijwilligers toch een
pittige klus om deze dag goed door te komen maar
gelukkig hebben we belangstellenden de natuur
kunnen laten ervaren.

Afbeelding 1: Kraam tijdens het zomerfeest

Na de gebruikelijke zomerstop zijn we in september weer van
start gegaan met het thema bloemen en zaden. We hebben
bezoekers alles kunnen vertellen over verschillende
verspreidingswijzen van zaden en met dank aan
Landschapsbeheer Drenthe hebben wij verantwoorde
zaadbommen kunnen maken van Drents akkermengsel zodat we
ook veel insecten rondom Assen tegemoet gaan komen.

Afbeelding 2: 'Bloemen en Zaden'

Oktober stond bij IVN dit jaar in het teken van
“Helden van de herfst”. De landelijke
paddenstoelenactiviteit was voor ons ook een
succes, zeker 100 kinderen kwamen bij ons langs
om paddenstoelenexpert te worden.
In oktober hielp het team ook mee bij de
organisatie en uitvoering van de Nacht van de
Nacht en ook bij de Natuurwerkdag waren wij
aanwezig om samen met kinderen
werkzaamheden uit te voeren in onze tuin in het
DCA. Helaas waren er geen kinderen aanwezig
maar hebben we toch veel werk kunnen verzetten.
Afbeelding 3: Helden van de herfst

Op 19 november hadden wij onze laatste activiteit van dit
kalenderjaar, namelijk dieren in de winter. We hebben
informatie gegeven over wat dieren in de winter doen en hoe
wij ze kunnen helpen. Veel kinderen gingen dan ook met een
zelfgemaakt insectenpotje huiswaarts.

Afbeelding 4: Dieren in de winter

Naast onze eigen activiteiten waren wij dit jaar ook zichtbaar bij andere activiteiten. Zo waren wij
bij het jubileumfeest van ATV Oranjebond, De dag van het Nationaal Park in Deurne, De 1000Soortendag, etc. Door gebrek aan vrijwilligers moesten we het KinderBuitenFestival helaas verstek
laten gaan.
Wij willen onze vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet en deelname. Want zoals jullie kunnen
zien proberen wij zoveel mogelijk mensen te bereiken om de natuur te laten ervaren door de laten
beleven, vertellen en te doen. Extra handen blijven hierbij welkom, ook al is het maar bij slechts 1
activiteit per jaar. Zo kunnen wij iedereen de natuur laten beleven, erover vertellen en laten zien hoe
leuk en belangrijk dit is. Voor meer informatie en opgave kun je mailen naar:
scharrelkids-dezevenster@ivnassen.nl

Afbeelding 5: Amfibieën

Houd voor extra informatie onze website, Twitter en Facebook in de gaten en tot ziens in 2018!
Namens het team van Scharrelkids ‘de Zevenster’,
Ina Hummel

