Vlinders. Fladderaars
en NatureXplorers
Jeugdactiviteiten in drie leeftijdsgroepen bij IVN Alphen aan den Rijn
IVN Alphen aan den Rijn organiseert met de jeugdwerkgroep activiteiten voor drie verschillende
leeftijdsgroepen. Voor de leeftijd 4-8 jaar (de Vlinders), 8-12 jaar (Fladderaars) en jongeren
ouder dan 12 jaar (NatureXplorers). In deze uitgelicht geven Gerda Bonninga & Annemiek van
Eeuwen een beeld van hoe zij dit organiseren. Door actief de publiciteit te zoeken zorgen ze voor
meer naamsbekendheid en zo meer dan genoeg jonge deelnemers.

Vlinders (4-8 jaar)

Op elke 2e zondag van de maand komen de
Vlinders tussen 14.00 en 16.00 uur bij elkaar.
Voor deze leeftijdscategorie is het belangrijk
behapbare activiteiten te organiseren. De
activiteiten zijn daarom steeds op dezelfde manier opgebouwd: ze beginnen met
een verhaaltje, gedicht of filmpje, dan naar
buiten, korte pauze, een spel en dan het
verwerken van de activiteit, meestal door te
knutselen. Onderwerpen die aan bod komen
zijn: “Daan redt de wereld”, Duurzame stad,
Fossielen, Scharreltocht, Ben jij een
professor, Takkenwerk, Muziek in de natuur,
Egels, Dierenambulance en Spannende
spinnen. (Groot)ouders doen actief mee. De
kinderen kunnen mee komen doen en weer
gaan wanneer ze willen. Voor iedere
activiteit moet worden ingeschreven en
wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. Er
komen gemiddeld 20 kinderen, maar er
staan 80 kinderen op de lijst.

Paspoort

Fladderaars (8-12 jaar)

Voor de Fladderaars worden 10 activiteiten
georganiseerd in het schooljaar, van september
tot juni. Dit is een keer per maand op zaterdagochtend van 9.15-11.45 uur, zonder ouders. Er
kunnen 30-40 kinderen per keer deelnemen
aan de activiteiten en er is een vaste groep van
twaalf begeleiders, die er bijna allemaal al die
jaren al bij zijn. De onderwerpen van de
activiteiten variëren steeds, pas na drie jaar
worden onderwerpen herhaald. Dit is een greep
uit de ideeën: bushcraft, bezoek aan de molens,
knotten en zagen, bootcamp “in het bos”, op
zoek naar kikkers, slangen en padden, CSI
onderzoek, donder en bliksem en poep
scheppen.

•
•
•
•

Doel natuuractiviteiten voor alle
leeftijden
Doelgroep kinderen van 4-8
jaar/8-12 jaar/12+ jaar
Aantal betrokken leden 7 bij de
Vlinders, 14 bij de Fladderaars, 5/6
bij de NatureXplorers
Samenwerkingspartners o.a. de
gemeente, NLdoet, lokale krant,
andere werkgroepen IVN afdeling,
Natuurmonumenten, boerderijen,
scouting en onderwatervereniging

Plezier en ontdekken staat voorop bij de Fladderaars, niet elk diertje en plantje hoef je een naam te
kunnen geven. Ze doen alles zoveel mogelijk buiten en werken met een jaarlidmaatschap (€14,- per
jaar). Dit geeft de mogelijkheid dat er zich een groep vormt.

“

We hebben de ervaring dat onze activiteiten een bepaald type kinderen aanspreekt waardoor dit niet direct concurreert met voetbal of andere
sportactiviteiten op de zaterdagen

”

Gerda Bonninga & Annemiek van Eeuwen, jeugdwerkgroep Alphen a/d Rijn

NatureXplorers

Deze club van oudere kinderen komt op
vrijdagavond van 19.00-21.00 uur bij elkaar.
De jongeren ontwerpen samen met hun
begeleiders zelf het programma en mogen
ook helpen met de uitvoering als ze dat
willen. Het gaat om spannende en
avontuurlijke activiteiten, denk aan een
workshop bushcraft, een dropping of
speurtocht in het donker, geocaching,
natuurfotografie of een snorkelexcursie van
de lokale duikschool. Door aan te sluiten
bij wat de interesses van de jongeren zijn,
krijgen ze ook de mogelijkheid hun talenten
verder te ontwikkelen. Ze schrijven bijvoorbeeld zelf persberichten voor de lokale
krant en stukjes voor het clubblad over wat
ze beleven. Drie jongeren uit deze groep
zijn zo enthousiast dat ze nu helpen de
activiteiten van de jongste groep te
begeleiden.

Gerda en Annemiek laten graag activiteiten zien ter inspiratie
Natuurdarten

Maak een dartbord van takjes en ander materiaal en gooi een dennenappel of eikel in de
vakjes.

Bouw een vogelnestje

Bouw zelf een vogelnestje in een boom met
één hand zodat het ei blijft liggen. Vogels hebben alleen een snavel, dus dat kun jij toch wel
met één hand? Benodigdheden: plastic eieren,
omgeving met genoeg takjes

Maak een kroon van bloemen

Maak een kroon van bloemen en papier
(activiteit voor de Vlinders). Benodigdheden:
stukken dubbelkarton met ribbels; bloemen
en andere takjes voor in de gleufjes. Tip: zet de
kroon later op een klein schaaltje water, het
karton zuigt het water op en voedt de
bloemen, waardoor de kroon nog even mooi
zal blijven.

Stripverhalen maken

Maak een stripverhaal of beeld een spreekwoord over de natuur uit met materialen die je
in de directe omgeving kan vinden.
Bijvoorbeeld deze, weet jij wat er uitgebeeld
wordt?

Antwoord: 1 zwaluw maakt nog geen zomer

Tips voor andere afdelingen
•
•
•
•
•
•

Genereer publiciteit in lokale kranten en op sociale media. Aanwezigheid op lokale (boeren)
markten of een schaapscheerdersfeest geeft ook publiciteit. Op die manier ben je vindbaar
en word je ook benaderd. Wees trots op wat je doet!
Kondig elke activiteit opnieuw aan, laat ook zien wat je de vorige keer hebt gedaan. Stuur
ouders 10 dagen vooraf een mailtje.
Vrijwilligersconsulent Charlotte Robben of de PR afdeling kan je helpen met persberichten
schrijven.
Laat de oudste leeftijdscategorie zelf meedenken over welke activiteiten ze leuk vinden om
te doen.
Beperk het aantal vergaderingen, verdeel de activiteiten en vertrouw dit toe aan de
vrijwilliger die verantwoordelijk is. Verbind het team door 1x per jaar te gaan wandelen. Bied
je leden ook relevante cursusen en trainingen aan.
Voor eventuele extra activiteiten (bv een juf die een feestje met de klas wil vieren) kan geld
worden gevraagd om andere jeugdactiviteiten mee te bekostigen.

Inspirerende voorbeelden delen
IVN Utrecht verzamelt en deelt
succesvolle afdelingsactivititeiten in de
regio. Heb je een (nieuwe) activiteit die
veel enthousiasme losmaakt? Laat het
weten via de vrijwilligersconsulent van
de provinciale vestiging IVN Utrecht:
Charlotte Robben via c.robben@ivn.nl.
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Meer informatie
•
•
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•
•

Contactpersoon: Gerda Bonninga
fladderaars.vlinders@gmail.com
IVN Alphen a/d Rijn
De Vlinders
De Fladderaars
De NatureXplorers

