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Kijk bij de Boer; we mogen weer! Na twee jaren
zonder dit evenement was het 18 april zo ver.
Als IVN Goeree-Overflakkee waren we ook weer
present. Deze keer waren we te gast bij Corine
en Arjan Rotteveel op de Woutrinahoeve te
Stellendam. Een melkveehouderij met
boerencamping en melktap aan de rand van de
Slikken van Flakkee. Rond 9.00 uur begonnen
we met het opbouwen van onze stand. Om
10.00 uur stond het IVN-team van Ineke, Ina,
Corine, Anne, Linda en Anne Marijke helemaal
klaar.
Uitleg over het ganzenbordspel

Naast algemene informatie over onze afdeling en excursies voor het komende excursieseizoen
vertelde Anne en Linda enthousiast over het Ganzenbordspel. Het spel leent zich prima om op scholen
te doen. De kinderen leren spelenderwijs veel over de natuur. Hun tafel trok de nodige nieuwsgierige
spelers, van jong tot oud. Daarnaast was er een Natuurquiz met tien vragen over onder andere vogels,
bloemen, skeletten van dieren en strandvondsten.
met een beetje hulp van de natuurgids, ouders
of opa en oma kwamen veel kinderen toch op
het juiste antwoord.
Alle vragen goed dan kregen de kinderen het
boekje
“50-dingen-in-de-natuur-die-jegedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde”. Een
boekje met 50 leuke en leerzame
natuuropdrachten. Maar er was eigenlijk altijd
prijs. Iedere deelnemer won in ieder geval een
kleurplaat of een vogelposter.
De Natuurquiz

Sommige vragen waren makkelijk, maar niet
allemaal. Vooral de vraag “welk haar is van de
koe?” was een lastige. Er stonden vier bakjes
met dierenhaar. Door te ruiken, te voelen en

Onze stand trok veel belangstelling en de dag
vloog dan ook voorbij. Met pijnlijke voetjes,
moe en zeer voldaan pakten we om 16.00 uur
onze spullen in. Een geslaagde dag met een top
IVN-team. Grote dank voor jullie enthousiaste
inzet! Volgend jaar weer?

