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EVEN UW ANDACHT!!

Op 19 september was er de eerste speelmiddag in het bos. Onder leiding van Petra Krechting (helaas voor het laatst)
was er een heel parcours uitgezet met bijvoorbeeld een blader bingo, een boomzweefpad en een smokkelpad. Ook
is er een hele grote boomhut gemaakt en werden er spannende smokkelverhalen verteld door Toon. Er waren heel
veel kinderen die enthousiast uit het bos kwamen en even hun ervaringen konden vertellen onder het genot van een
glaasje limonade. Ook de meegekomen ouders vonden het geweldig, voor hen een lekker warm kopje koffie. Kijk
maar eens naar de foto’s van deze geweldige middag!

INSECTEN ZOEKEN, IK DURF WEL!

BLIJF HANGEN, JE KUNT HET!

SAMEN HET SPEL SPELEN

SPANNENDE VERHALEN HERMAN!

EEN TAKJE ERBIJ HENNIE?

GOED HE BOSWACHTER?

 Start werkzaamheden
werkzaamheden 
Op dinsdag 16 oktober is de aannemer begonnen om de speelaanleidingen in het bos te gaan bouwen. Omdat het
werkzaamheden zijn die gebouwd gaan worden met de aanwezige bomen en omgeving is het vaak handwerk wat
per onderdeel goed bekeken moet worden. De verwachting is dat er 3 maanden nodig zijn om alles uit te voeren.
Dit is ook afhankelijk van het weer, de opening van het bos zal plaatsvinden in het voorjaar waar we natuurlijk een
geweldig feest van gaan maken en waar we veel publiciteit aan zullen geven.

 Natuurwerkdag op 3 november 
Al jarenlang organiseert Landschapsbeheer Groesbeek elke eerste zaterdag in november een landelijke
natuurwerkdag. Dit jaar gaan zij op zaterdag 3 november aan de slag in het Avonturenbos. Een bijzondere speelplek
waar op dat moment volop aan gewerkt wordt. Zij gaan van hout dat overal op de grond verspreidt ligt een takkenril
maken die niet alleen de grens van het Avonturenbos gaat vormen maar ook een mooi huis voor allerlei dieren zoals
duizendpoten, pissebedden, muizen, egeltjes en winterkoninkje. Iedereen is welkom, opa’s, oma’s, vaders en
moeders, buurtbewoners en natuurlijk kinderen. Samen met de kinderen willen we ook achtergelaten papier, plastic
en andere rommel opruimen zodat het bos er heel netjes uit gaat zien. De natuurwerkdag begint om 9.00 uur en
eindigt rond 12 uur. Verzamelen bovenaan de Koekelenklef. Er wordt voor limonade, koffie en iets lekkers voor klein
en groot gezorgd.

Dus,
Kom allemaal op 3 november naar het bos
en als je wilt weten hoe de werkzaamheden
verlopen, kom gerust eens kijken dan zie je
wat het gaat worden.
Tot ziens in het bos,
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