
Buiten spelen, onmisbaar avontuur voor de jeugd 
 
Veel ouders verzuchten 
regelmatig dat hun kinderen 
altijd binnen zitten. Ze 
zouden willen dat hun 
kinderen wat vaker buiten 
gingen spelen. Want natuur 
is gezond. Steeds meer 
onderzoeken onderstrepen 
de positieve invloed van 
natuur op de gezondheid, 
vooral bij kinderen.  
 
Spelen in de natuur draagt 
bij aan hun ontwikkeling.  
Het maakt kinderen 
creatiever, slimmer én fitter. 
Omdat ouders dit weten, 
nemen ze zo nu en dan de 
kinderen mee om in de 
natuur te wandelen. Maar 
dat levert vaak gezeur op, 
want kinderen vinden 
wandelen maar saai.  
 
Kinderen willen niet wandelen: ze willen spelen, ontdekken, spanning en avontuur beleven en lekker 
vies worden. Jeugd-IVN Geysteren-Venray biedt de kinderen deze ervaringen. Het jeugd-IVN is echt 
iets voor natuurkinderen, die graag buiten zijn. Ze kunnen bij ons spelenderwijs veel leren over de 
natuur. Er is buiten een prachtige wereld te ontdekken en er zijn talloze spannende dingen te 
beleven. 
Elke maand (met uitzondering van augustus en december) komen we een keer samen en struinen we 
door een bijzonder natuurgebied. We doen samen leuke dingen, zoals waterdiertjes scheppen, blote 
voetenpad bewandelen, hutten bouwen of wilgetenen vlechten. Altijd zijn we op zoek naar 
natuurschatten: stukjes schors, eitjes die uit het nest zijn gevallen, veertjes, een dode libelle.... Het 
kan van alles zijn. Levende dieren en planten zijn natuurlijk de mooiste schatten en het is altijd 
spannend als we onverwacht iets tegenkomen. ‘s Winters hebben we uitdagende binnenactiviteiten 
als nestkastjes maken, werken met kruiden of aan de slag met pompoenen. De kinderen hebben er 
hun handen vol aan. 
 
Om ouders en kinderen vrijblijvend kennis te laten maken met Jeugd-IVN Geysteren-Venray, 
organiseren wij op zaterdag 29 maart een avontuurlijke ontdekkingstocht  voor de jeugd van 6 tot 12 
jaar. 
We gaan deze middag (van 14:00 – 16:30 uur) verschillende leuke dingen doen: met een grondboor 
een bodemprofiel maken; luisteren naar de geluiden van de omgeving, sporenonderzoek om erachter 
te komen welke dieren in de Leunse Paes leven; de activiteiten van de bever volgen en ook doen we 
het grote Leunse Paes Struinspel. Terwijl we ons bezig houden met al deze activiteiten, struinen we 
door het prachtige natuurgebied en ontdekken we spelenderwijs dat dit kleine stukje natuur heel 
gevarieerd is.  
 
Grijp deze kans aan om de belangstelling voor buiten spelen bij uw kinderen aan te wakkeren en 
meld uw kind aan. Bij hoge uitzondering mogen ouders deze keer ook mee. Doe samen oude kleding 
aan en laat uw kind ontdekken hoe leuk het is om met andere kinderen buiten te spelen. We starten 
om14:00 uur bij het poortje aan de Baggerweg in Leunen (in de buurt van de schaatsvijver).  
 
Deelname is gratis, maar meld uw kind wel even aan (voor 28 maart) door een mail te sturen naar 
jacobs_marleen@hotmail.com of bel 06-29215298. 
 


