35-jarig jubileumfeest van IVN Oldenzaal met mooie
activiteiten

29 oktober 2018 zijn we gestart met de
Kindernatuurfotowedstrijd “HERFST”
Alle kinderen t/m 12 jaar uit Oldenzaal
konden meedoen en hun mooiste
herfstfoto voor 20 november inleveren

HERFST IS OVERAL: IN DE STAD, IN HET BOS EN OP HET SCHOOLPLEIN

Op de website van IVN Oldenzaal
stond een Miniworkshop
Natuurfotografie voor kinderen.

De wedstrijd werd groot aangekondigd in de weekkranten Noordoost-Twente en de
Glimlach en we hebben een uitnodigingsmail en flyer naar alle basisscholen van Oldenzaal
gestuurd. De kinderen hebben creatieve foto’s ingezonden.

De jury (bestaande uit wethoudster
Evelien Zinkweg, Michiel van Kalsbeek
en Theo von Piekartz) heeft op 23 november
de winnaars voor de 1e, 2e, en 3e prijs gekozen.

MAAR DAT WAS NOG NIET ALLES

Donderdag 22 november was er een
Jubileumfeest voor de leden en donateurs
in Erve Stakenboer.

35 jaar IVN Oldenzaal, de voorzitter (Theo von Piekartz) vond dit een mooie
gelegenheid om eens in het archief te duiken. Door het lezen van de plakboeken en het
praten met leden van het eerste uur kwam Theo tot een mooi verhaal. Het ontstaan van
IVN Oldenzaal en de mooie en bijzondere gebeurtenissen door de jaren heen, het goede
en positieve gevoel waarin we nu zitten en een glimlach voor de toekomst met ongeveer
100 leden en vele donateurs.

EN ER WAS NOG MEER TE VIEREN!

Jubilaris Nel van der Meulen
25 jaar lid van IVN Oldenzaal.

Theo von Piekartz (voorzitter)
overhandigde Nel van der Meulen
een prachtige oorkonde, ze kreeg
van Diane Traanman-Vos (secretaris)
een IVN speldje, bloemen en de
felicitaties van iedereen.

ER WAS FEEST
IVN gebakjes - lekkere hapjes en drankjes - muziek van Manon en Michiel

En natuurlijk willen we als IVN (natuureducatie) de kennis nog wel even toetsen!
In groepjes van 3 mochten we meedoen aan de natuurquiz. We kregen 25 vragen om te
beantwoorden die Mariska en Nel hadden samengesteld.
Er kwamen verschillende geluiden uit de zaal: “Ohh”, Yes, echt waar!!! 😊
Het winnende groepje kreeg applaus, een hand van de organisatie en tasjes met
lekkernijen
“DE NATUUR ZAL ONS ALTIJD BLIJVEN VERWONDEREN”

WE ZIJN ER NOG NIET!

Met een persoonlijke uitnodigingskaart per post zijn alle leerlingen van groep 6 van de
basisscholen Oldenzaal uitgenodigd voor de natuurfilm “De Wilde Stad” in Stadstheater
De Bond
Het Filmhuis heeft dinsdagochtend 27 november de film twee keer vertoond.
Tijdens de filmochtend is ook bekend gemaakt welke drie kinderen in de prijzen vielen
met de Kindernatuurfotowedstrijd “Herfst”

HOE MOOI KAN HET ZIJN
Meer dan 270 leerlingen met begeleiding naar de natuurfilm “De Wilde Stad”

Meer
dan 270 leerlingen met begeleiding naar de natuurfilm “De Wilde Stad”

De kinderen waren laaiend enthousiast en hebben geweldig genoten van deze mooie
natuurfilm die gaat over dieren, groot en klein die je dagelijks in de stad kunt
tegenkomen.

Met dank aan Filmhuis Oldenzaal, Stadstheater De Bond, St. Natuur Milieu Educatief
Centrum de Höfte en de Geldermanstichting voor de bijdrage die zij aan deze activiteit
hebben gegeven.

Als cadeautje geeft IVN Oldenzaal alle
Basisscholen in Oldenzaal
een zoekkaarten-pakket.
Samen met de kaarten op stap in de
Stad Oldenzaal op zoek naar de dieren,
groot en klein.

EN DAN NU DE WINNAARS VAN DE KINDERNATUURFOTOWEDSTRIJD “HERFST”

De 1e prijs is gewonnen door Lies Polman
van 6 jaar met een mooie foto van een
ontluikende vliegenzwam.
Ze wordt hiervoor beloond met
een junioren verrekijker.

De 2e prijs is gewonnen door Lian Velthuis
van 10 jaar die haar konijn op een wel heel
originele manier in het herfstthema heeft
verwerkt door hem in een kruiwagen vol
bladeren te leggen.
Zij wint een ontdekkit.

De 3e prijs is gewonnen door Timon Mulder
van 7 jaar. Hij maakte een prachtige foto
van een groep oesterzwammen.
Timon wordt beloond met het
boek “van ei tot bij”.

Afgelopen vrijdagmiddag 30 november zijn de winnaars uitgenodigd voor de
prijsuitreiking bij Erve Stakenboer. Helaas kon Timon hierbij niet aanwezig zijn maar
waren Lies en Lian met de ouders gekomen.

Nel en Mariska overhandigden de prijzen en Debby, redactrice van de weekkrant
Noordoost-Twente heeft een (diepte)intervieuwtje gedaan met de winnaressen en mooie
foto’s gemaakt. Dit is komende dinsdag in de krant te lezen.

Timon werd thuis door Mariska en Nel verrast
met zijn derde prijs.
Hij was er heel blij mee!

35-Jarig jubileum IVN Oldenzaal
We hebben genoten

