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Meedoen aan KijkbijdeBoer op tweede paasdag 
begint voor IVN Goeree-Overflakkee al een aardige 
traditie te worden. Deze keer waren we te gast bij 
melkveehouderij Den Hartogh in de prachtige 
polders bij Achthuizen. Onze natuurgids Anja 
Almekinders had weer een prachtige stand 
samengesteld, waar met name voor de jeugd veel 
te ontdekken was. Haar dochters Anne en Linda, 
natuurgidsen Eleonor, Annemarie, Petra en Anne 
Marijke hielpen gedurende de dag mee om alle 
bezoekers te woord te staan. Het weer was 
geweldig en zorgde voor veel nieuwsgierige 
bezoekers.  

 

 
 De stand van IVN Goeree-Overflakkee

 
De zon scheen uitbundig, maar vanwege de wind stond onze stand binnen. Slim, want dan blijven 
tijdens het pluizen van de braakballen de gevonden botjes gewoon op je werkblad liggen. Veel 
kinderen vinden het uitpluizen van de braakballen een fascinerend werkje. Ook ouders keken 
nieuwsgierig mee wat er allemaal uit zo’n pluizig zwart-grijs balletje tevoorschijn komt. Anne en Linda 
hebben de gehele dag tekst en uitleg gegeven en de kinderen gingen met een echt botjesschilderij 
naar huis. Ook was er een heuse vogelquiz.   
 

  
Uitleg bij de vogelquiz en het leven van de zeehond.  

 

Met een beetje hulp van de gids kon iedereen 
de vogels op naam brengen; Kievit met zijn 
kuifje, de oranje poten van de Tureluur, de 
kromme snavel van de Kluut en de scherpe 
klauwen van de Kerkuil. Het Roodborstje met 
zijn mooie rode borst was natuurlijk een 
makkie. Zo zie je maar weer, aan de hand van 
een aantal kenmerken lukt het best om de 
vogels op naam te brengen. Annemarie wist 
veel te vertellen over de zeehond. Aan de 
schedel van de Grijze zeehond kon iedereen 
zien dat de zeehond echt een roofdier is met 
hele scherpe tanden.    
   

 
De dag vloog voorbij. IVN Goeree-Overflakkee 
is op een mooie manier onder de aandacht 
gebracht. Er is promotie gemaakt voor de IVN 
Natuurbelevingsdag op zaterdag 1 juni en het 
50 dingenboekje is onder de aandacht 
gebracht. Dank aan allen die van deze dag weer 
een succes hebben gemaakt.   
 

 

 


