35 jaar Yvonne Janssen bij het IVN

Hoe vat je 35 actief lid van het IVN samen? Door een kleine bloemlezing.
Op zaterdag 16 april, bij een heerlijke lunch en op een zonovergoten dag, hebben wij (de huidige leden van de
werkgroep Kinderactiviteiten) formeel afscheid genomen van Yvonne, al 30 jaar stuwende kracht achter de Twiske
Speurders, de kinderactiviteit van IVN Twiske. Haar creativiteit heeft vele mooie stukken voortgebracht die door de
kinderen gemaakt zijn. Haar voorbereidingen waren zeer gedegen, niets werd aan het toeval over gelaten.
Maar wie is Yvonne? Vijf en dertig jaar geleden was Yvonne al helemaal bezig met de natuur en is zij de
natuurgidsenopleiding gaan volgen om vervolgens actief te worden bij het IVN. Het vergaderen en notuleren van
vergaderingen van de werkgroep Kinderactiviteiten en deze dan bij de betrokkenen in de bus doen. Maar ook
uitnodigingen voor diverse activiteiten (destijds de stencils) werden door haar, in weer en wind, langs bijv.
verschillende scholen in Landsmeer gebracht
Na stage te hebben gelopen bij de werkgroep nam Yvonne in 1992 het coördinatorschap op zich. Ook toen zij geen
coördinator meer was, bleef zij actief werkgroep lid. Actief in het bedenken van de verschillende onderdelen, de
knutselprojecten, bedenken van andere spelvormen maar ook op welke wijze kinderen/ouders gestimuleerd kunnen
worden om actief bij de natuur betrokken te worden.
Dit onderdeel van het IVN vond en vindt zij nog steeds heel belangrijk: Ontdekkend leren
Een paar kleine wetenswaardigheden waarbij Yvonne een belangrijke rol heeft gespeeld met al haar kennis en
kunde:
•

•

•
•
•
•

Eén van de belangrijke ontwikkelingen is de natuurmap. Een map waarin de kinderen de informatie en
werkbladen die zij krijgen kunnen opbergen, leuk naslagwerk voor later. Haar eigen kinderen hebben deze
map nog steeds. De natuurmap is na enige jaren afwezigheid weer nieuw leven ingeblazen o.a. door de inzet
van Yvonne.
Pakkende teksten verzinnen bij de verschillende activiteiten kon gerust aan Yvonne overgelaten worden.
Wat te denken van de activiteit De Bij en Wij ‘Wat prikt en steekt daar?’ En dan ook nog een gedegen
voorbereiding om bij de imker op bezoek te gaan. Niets werd aan het toeval overgelaten!
Er zijn vele activiteiten langs gekomen maar met name het onderwerp ‘Stenen, edelstenen, halfedelstenen’
is haar favoriet. De stenenman wist er veel over te vertellen. Zij heeft er veel van geleerd.
Yvonne vond de ‘Kokerjuffers’ de leukste knutselactiviteit met name om te zien hoe een klein beestje een
kokertje kan maken vol met steentjes of blaadjes.
Maar er zijn ook minder geslaagde activiteiten zoals het onderdeel figuurzagen bij een activiteit: heel veel
voorbereiding maar het bleek toch te moeilijk voor de kinderen want vele zaagjes braken.
En...Yvonne zorgde altijd voor de traktatie: van ‘ongezonde’ limonade naar water met een smaakje, van een
gewoon snoepje naar iets lekkers (b.v. zoethout bij de bomenactiviteit) wat met het onderwerp van de dag
te maken heeft.

De vergaderingen bij haar thuis zullen wij niet vergeten: gezellig en altijd met een zelfgebakken lekkernij erbij.
Om die reden versierden we met keramiekstiften gebaksschoteltjes als afscheidscadeau.

Yvonne, bedankt voor je jarenlange inzet bij het IVN en bij de Twiske Speurders. Kom nog eens langs!

