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 Enorme drukte in het
Avonturenbos 
Op woensdag 15 mei is onder grote belangstelling het Groesbeekse
Avonturenbos geopend. Jochem van Gelder heeft voor maar zeker ook
samen met de kinderen de opening verricht. Burgemeester Keereweer
heeft de plattegrond onthuld waarop alle speelaanleidingen zijn te
vinden. Sindsdien is het een enorme drukte.
Niet alleen kinderen. Ook de ouders hebben de grote tafel ontdekt waar
ze heel gezellig kunnen vertoeven terwijl de kinderen spelen. Zelfs
kinderfeestjes worden regelmatig in het bos gehouden, zeker in de
mooie zomer waardoor het in het bos heerlijk koel was.

.

 Boswachter Henk in actie
actie
Henk de boswachter van het Avonturenbos is regelmatig in het bos om de kinderen te helpen met hutten bouwen,
kunstwerken maken met groen uit het bos en met loupe en microscoop (kleine) beestjes nog beter te bekijken.
Ook van buiten Groesbeek komen kindereren spelen. In de zomer vakantie zijn 140 kinderen van een BSO uit
Arnhem op bezoek geweest.

 Wat is er nog meer gebeurd? 
Omdat Henk merkte dat bezoekers moeite hadden het Avonturenbos te vinden heeft hij een bord bij de ingang aan
de Koekeleklef gemaakt. Eenmaal in het bos hadden de kinderen moeite de vaak verscholen speelaanleidingen te
vinden. Ook daarvoor heeft hij bordjes gemaakt die wijzen waar een speelaanleiding te vinden is.
Henk en Frans hebben op uitnodiging van Cool Nature/bureau Niche op het provinciehuis in Arnhem uitleg gegeven
over het ontstaan van dit Avonturenbos. Vooral door het educatieve onderdeel wat door Henk wordt verzorgd is dit
en vergelijking met andere speelplekken een uniek avonturenbos geworden.
De komende tijd gaat Henk de geschonken nestkasten (door Staatsbosbeheer) met de kinderen in elkaar zetten en
ophangen. Daarnaast wordt met studenten van de HAN op het gebied van educatie/sport en beweging een relatie
gelegd met de mogelijkheden in het bos, dit wordt door Henk verzorgd.

 Uitbreiding van de groep vrijwilligers 
Inmiddels is het in het bos een drukte van jewelste. Veel kinderen met hun ouders hebben inmiddels
ervaren dat het een geweldige plek is om te spelen. Naast spelen zijn er inmiddels al veel kinderfeestjes in het bos gehouden waarbij de grote tafel zijn diensten als ontmoetingsplek heeft bewezen. Henk
de boswachter heeft al grote groepen ontvangen en rondgeleid waarbij hij tegelijkertijd kinderen heeft
betrokken bij de groei en bloei in het bos.
De komende (winter) maanden willen we gaan werken aan een programma voor het komende seizoen
rondom het thema “De 4 Jaargetijden”. Het is de bedoeling dat we per seizoen een programma maken
voor kinderen , hun ouders en buurtbewoners. Gedacht wordt aan het maken van kerststukjes met
kinderen in de maand december of in de zomer het idee van Henk om een huttenbouw wedstrijd te
organiseren wat uit kan groeien tot een jaarlijks evenement. Daarnaast zijn er ideeen om het broeden
in nestkasten dmv digitale camera’s digitaal (op scholen) te volgen waarbij het aanbrengen daarvan
samen met kinderen uitgevoerd kan worden. Tot slot ook activiteiten voor buurtbewoners waarbij we
denken aan gezellige activiteiten in en rondom het bos.
Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden daar een helpende hand toe te steken!!
Dus,
Hebt u interesse en lijkt het u leuk mee te helpen kom dan woensdag 27
november om 19.30 uur vrijblijvend naar de Baon. Samen bedenken we dan
leuke activiteiten en bespreken we hoe we die kunnen organiseren.

Voor nieuwstips, de activiteiten agenda, vragen en u aanmelden als vrijwilliger of voor de
nieuwsbrief:
Kijk op onze site: www.avonturenbos.nl

