Beste Wachters en Fleuren,
Na een heel kort maar mooi coronabestendig voorjaarsseizoen gaan we meteen door met de
planning voor het najaar. Het Bewaarde Land is flink in beweging. Zeker door onverwachte
bezuinigingen bij gemeenten. Meer hierover in deze nieuwsbrief. Naast de opleiding
volgende week willen we een opening van het najaarsseizoen met jullie houden.
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:
 Rooster najaar 2020 en aanmeldingsformulier
 Uitstel van de excursie ‘Op ontdekking in HBL Hilvarenbeek’ i.v.m. planning najaar
 Seizoensopening zaterdag 29 augustus
 Werving vrijwilligers
 Opleiding vrijwilligers op vrijdag 3 juli
 Organisatie Boxtel en ‘s-Hertogenbosch
 Evaluatie coronamaatregelen
 Projectinformatie voor wachters

Rooster najaar 2020
In de bijlage de eerste versie van het rooster voor komend najaar. De scholen zijn bevestigd
onder voorbehoud van beschikbaarheid van vrijwilligers. Jullie kunnen nu dus heel gericht
inschrijven op de series van je voorkeur.
De link naar het aanmeldformulier voor het najaar 2020 is:
www.ivn.nl/het-bewaarde-land/het-bewaarde-land-wachters-najaar-2020.

Uitstel ‘Op ontdekking in HBL-Hilvarenbeek’
Afgelopen 3 weken zijn we gestart met de locatie in Hilvarenbeek. Dat betekent natuurlijk
even wennen, oriënteren en je weg zoeken. Maar zowel de scholen als de wachters en Heer
en Mevrouw Fleur zijn heel tevreden. We hadden heel veel geluk met het weer en het water
zat vol met salamanderlarven en gigantische larven van waterkevers. We zagen regelmatig
de voedselkringloop in levende lijven. De scholen missen nog wat goede klimbomen, maar
dat is een kwestie van goed zoeken. Het touw hing op uitdagende plekjes. En de
mierenleeuw is ook aanwezig. Kortom het is een succes.
Dit najaar komen er ook een aantal groepen naar Hilvarenbeek. Daarom plannen we
voorafgaande aan die series nog een bijenkomst om op verkenning te gaan met de wachters

die op deze locatie mee gaan doen. Dat betekent dat de geplande ontdekkingsreis van 8 juli
verzet wordt naar 26 augustus.
Datum volgende ontdekkingsreis HBL Hilvarenbeek
Woensdagochtend 26 augustus van 9.30 tot 11.30 uur

Seizoensopening zaterdag 29 augustus
Op zaterdag 29 augustus organiseren we op een van de HBL-locaties een feestelijke,
gezellige, maar vooral ook inhoudelijk interessante bijeenkomst voor jullie allemaal. Houd
deze datum dus vrij. Meer informatie hierover in de volgende nieuwsbrief.

Werving vrijwilligers
Af en toe komen er aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers binnen. Om hier nog wat extra
aandacht voor te krijgen organiseren we informatieavonden.
We hebben de volgende data op locatie gepland staan, dus als je nog mensen weet, tip ze
om zich aan te melden via de website: www.hetbewaardeland.nl.
Informatieavonden voor nieuwe vrijwilligers:
 25 juni van 19.30 tot 21.30 uur bij de Flierefluiter, Groot Loo 8, 5081 BL te Hilvarenbeek
 1 september van 19.30 tot 21.30 uur in het NME-lokaal van Basisschool de Vlindertuin in
’s-Hertogenbosch
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-tot-mond reclame, vertel je omgeving over Het Bewaarde Land!
Opleiding 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: HBL locatie Drunense Duinen, Udenhout.
De nieuwe vrijwilligers ontvangen hier natuurlijk nog een aparte uitnodiging voor.
Organisatie Boxtel en ’s-Hertogenbosch
Dat de gemeente Boxtel geen subsidie meer geeft, weten de meesten van jullie al. Helaas
bleek deze maand dat ook gemeente ’s-Hertogenbosch de subsidie stop zet vanaf 2021. Dit
heeft grote gevolgen voor deelname van scholen uit deze gemeenten. Er is de laatste
maanden achter de schermen al veel gezocht naar een oplossing, maar het ei van Columbus
is nog niet gekraakt. Daarom gaan we de komende tijd in overleg met de vrijwilligers uit
Boxtel en ’s-Hertogenbosch om te kijken of we Het Bewaarde Land voor scholen uit deze
gemeenten nog mogelijk kunnen maken.

We nodigen vandaag hiervoor heel gericht een aantal vrijwilligers uit om mee te denken over
een toekomstbestendige aanpak voor die scholen. Als je geen uitnodiging krijgt en WEL mee
wilt denken laat ons dat dan weten via hetbewaardeland@ivn.nl

Evaluatie corona-maatregelen
Dit voorjaar hebben we onze activiteiten geprobeerd aan te passen aan de coronaregels.
Afstand houden van elkaar als wachters ging aardig goed, handen regelmatig wassen ook.
Met de kinderen afstand houden was erg lastig maar we hebben er goed opgelet niet te dicht
met de gezichten bij elkaar te zijn.
Het werken met losse rugzakjes voor de kinderen is als erg hinderlijk en zinloos ervaren, er
raken ook veel meer materialen kwijt en beschadigd. Inmiddels blijkt wel uit onderzoek dat
overdracht via materialen verwaarloosbaar is. Dus de losse rugzakjes gaan terug de kast in.
Komend najaar bekijken we van te voren weer wat er op dat moment nodig is om ons aan de
dan geldende regels te houden.

Projectinformatie voor wachters
Op de volgende verborgen website staan alle, voor vrijwilligers, belangrijke materialen in pdf.
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