Beste (hulp)Wachters en Fleuren,
Het gaat echt gebeuren per 1 juni mogen we nog series draaien en dat gaan we doen, we hebben
van alle partijen toestemming. Wel natuurlijk met allerlei corona-aanpassingen. Daarover meer in
deze nieuwsbrief. Verder een heleboel nieuwe data omdat we echt weer samen met jullie op
willen starten.
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Junirooster
In de bijlage het rooster voor de 4 juniseries. Er zijn nog een paar gaten te vullen op de
maandagen en donderdag op de Locatie Kampina. We hopen dat deze nog door jullie gevuld
kunnen worden, laat het z.s.m. weten.
Tip:
Voor iedereen die meedoet komende series: hou er rekening mee dat de muggen, teken en
processierupsen het bos een aardige tijd voor zichzelf hebben gehad. Dus lange mouwen en
antimuggenspray mogen niet ontbreken in je eigen bagage. In de huisjes ligt voldoende
schildertape mochten er problemen zijn met processierupsen.

Zoomsessie Corona-maatregelen
Alle wachters, Fleuren en leerkrachten nodigen we uit voor een zoomsessie op donderdagavond
28 mei, iedereen die in de planning staat ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging.
Tijdens de zoomsessie staan de maatregelen en afspraken centraal over hoe we HBL coronaproof kunnen aanbieden met minimale risico’s voor ons aller gezondheid.

Aanmeldingsformulier najaar 2020
Veel scholen die in het voorjaar zouden komen zijn doorgeschoven naar het najaar. Dat betekent
dat we heel veel series gaan krijgen. Daarom aan iedereen het verzoek om per omgaande het
aanmeldingsformulier voor het najaar in te vullen zodat wij weer met de planning aan de slag
kunnen.
We verwachten dat de maatregelen die we dit voorjaar invoeren ook deels in het najaar nog
zullen gelden dus in augustus komt en ook een digitale bijeenkomst voor alle vrijwilligers die voor
het najaar ingeroosterd worden.
De link naar het aanmeldformulier voor najaar 2020 is: www.ivn.nl/het-bewaarde-land/hetbewaarde-land-wachters-najaar-2020.

Op ontdekking in HBL-Hilvarenbeek

Komend najaar gaan we echt van start op de nieuwe locatie in Hilvarenbeek. Het zou heel fijn zijn
als er naast nieuwe wachters, ook ervaren wachters, op deze locatie gaan meedraaien om een
vliegende start te kunnen maken. De eerste scholen zijn al aangemeld.
Komende periode gaan we een aantal keer op ontdekkingsreis in Hilvarenbeek. Leuk als je een
keertje meegaat, bij minimaal 8 aanmeldingen gaan de wandelingen door. Doel is natuurlijk om
alle wachtersplekken te ontdekken, de beste klimbomen te zoeken, ontdekken wat er allemaal in
het water te vinden is, etc. Meld je aan via hetbewaardeland@ivn.nl
Data ontdekkingsreizen Hilvarenbeek
Dinsdagavond 2 juni van 19.30 tot 21.30
Woensdagochtend 8 juli van 9.30 tot 11.30 uur

Werving nieuwe vrijwilligers
Af en toe komen er aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers binnen. Om hier nog wat extra
aandacht voor te krijgen organiseren we (online) informatieavonden.
We hebben de volgende data gepland staan. In principe op locatie maar indien nodig kunnen we
ze ook online organiseren.
Informatieavonden voor nieuwe vrijwilligers:
• 1 september van 19.30 tot 21.30 uur in het NME-lokaal van Basisschool de Vlindertuin in ’sHertogenbosch
•

25 juni van 19.30 tot 21.30 uur bij de Flierefluiter, Groot Loo 8, 5081 BL te Hilvarenbeek

Workshop Tijd voor jezelf en actief de natuur beleven
24 juni om 9.45 uur op de Bewaarde Landlocatie in Rosmalen, aanmelding via:
https://vrijwilligersacademie073.nl/workshop/tijd-voor-jezelf-en-actief-de-natuur-beleven/

Wil je op een andere manier meehelpen? Dit kun je doen:
-

Wil je kaartjes uitdelen? Wij hebben er genoeg op kantoor die we graag naar jullie toe laten
komen!

-

Deel de informatieavond-evenementen op facebook, LinkedIn etc.

-

Mond-op-mond reclame, vertel je omgeving over Het Bewaarde Land!

Opleiding nieuwe vrijwilligers op vrijdag 3 juli
We hebben weer een aantal nieuwe vrijwilligers en die willen we natuurlijk een goede opleiding
aanbieden. Naast het meelopen als hulpwachter nodigen we jullie van harte uit voor de eerste
opleidingsdag.
Datum: Vrijdag 3 juli van 9.30 tot 15.30 uur
Locatie: deze wordt in overleg vastgesteld.
De nieuwe vrijwilligers ontvangen hier natuurlijk nog een aparte uitnodiging voor.

Projectinformatie voor wachters

Wij hebben dit “rustige” voorjaar gebruikt om de wachtershandleiding en de Fleurenhandleiding
eens goed onder de loep te nemen en we hebben wat dingen aangepast en aangevuld. Op de
volgende verborgen website staan alle, voor vrijwilligers, belangrijke materialen in pdf. Daar kun
je alle handleidingen downloaden. In de huisjes komt een beperkte hoeveelheid geprinte
materialen te liggen, mocht je zelf niet in de gelegenheid zijn om deze uit te printen.

Verdrietig bericht
Afgelopen week ontvingen we via Marc (Wolf) het droevige bericht dat Liejan, Boskat, is
overleden. Liejan was vanaf het begin actief in Het Bewaarde Land in Boswachterij Dorst, heeft
met veel enthousiasme en plezier heel wat reeksen begeleid. En volgens Wolf voelde ze zich er
erg thuis, ook bij de andere wachters. Dat is een fijne gedachte.
Liejan was de vrouw van Jan van Horen, zelf ook een van de wachters uit Dorst. Wij wensen hem
en hun familie heel veel sterkte.

Allemaal tot ziens ergens in Het Bewaarde Land

