
Jeugdwerkgroep “Weer of geen weer”: 

Zaterdag 9 januari: We begonnen het nieuwe jaar met een film en quizmiddag. Er waren 13 

kinderen aanwezig. Het eerste deel van de middag gingen we een DVD kijken over allerlei 

roofvogels. We hebben gedeeltes hieruit bekeken en de kinderen mochten de vogels kiezen. 

Na de pauze gingen we een quiz doen. Hiltje had de quiz gemaakt en deze bestond uit zes 

opdrachten. Met elk onderdeel kon je punten verdienen en de drie snelste groepen konden 

extra bonuspunten scoren. Het lukte de meeste groepjes om net binnen de tijd klaar te zijn. 

Het groepje van Sylvan, Reinier en Jarell had de meeste punten gehaald. 

Het was een leuke, maar soms best wel lastige quiz. Aan het eind van de middag werden de 

nieuwe programma’s uitgedeeld voor het komende jaar. 

Zaterdag 6 februari: Deze middag ging over het Wereldnatuurfonds. Er waren 14 kinderen 

aanwezig. 

Greetje Kroonenburg had deze middag georganiseerd. Er werd uitleg gegeven en vertelt over 

het werk van het Wereldnatuurfonds. Ook werd er nog een quiz gedaan. Een leerzame 

middag.     

Zaterdag 12 maart: Coördinator van de werkgroep zoogdieren Theo Douma was deze 

middag aanwezig om ons wat te vertellen over de vleermuizen. Er waren 9 kinderen. Het 

begon met een lezing over het gedrag en de verschillende soorten vleermuizen. Ook waren er 

filmpjes te zien hoe een vleermuis vliegt en zijn route volgt via sonargolven. Enkele soorten 

die genoemd zijn: grootoorvleermuis, dwergoorvleermuis, laatvlieger en de franjestaart. Ook 

was er een filmpje te zien van werkgroepleden op de fiets met geluidsapparatuur om de 

vleermuizen te volgen. Daarna gingen we naar buiten naar enkele vleermuiskasten. Theo had 

een ladder meegenomen, zodat hij gemakkelijk bij de kasten kon komen om ons een vleermuis 

te laten zien. Hij vertelde dat we ze beslist niet mochten aanraken, omdat ze konden bijten en 

ons met rabiës konden besmetten. Voor hem was dat minder gevaarlijk, hij was er tegen 

ingeënt. Na deze boeiende middag werd Theo bedankt en ging ieder weer huiswaarts. 

Zaterdag 19 maart: Aan de landelijke Schoonmaakdag heeft weer een hele groep kinderen en 

volwassenen meegedaan. Na afloop waren er weer heerlijke broodjes. 

Zaterdag 16 april: Start van de nestkastcontrole. De kinderen worden over de verschillende 

nestkastroutes verdeeld. 

Zaterdag 18 juni: We vertrekken om 9 uur van het marktplein met 25 kinderen richting 

Ossenzijl. We gaan dit keer met auto’s en we hebben een tweetal ouders bereid gevonden om 

extra mee te gaan voor het rijden. Bij het bezoekerscentrum aangekomen gaan we daar eerst 

een film kijken over het natuurgebied. Daarna gaan we een wandeling/speurtocht doen. 

Ondertussen moeten we letters zoeken, waar aan het eind een woord van gemaakt moet 

worden. Het gevonden woord is Lutra, wat otter betekent. ‘s Middags gaan we een rondvaart 

maken door de Weerribben onder leiding van boswachter Johan Dammers. De Weerribben is 

het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa. We stappen ook nog 

even uit om op het trilveen te stappen, de grond trilt na. Een aparte ervaring. Ook zien we het 

vleesetende plantje zonnedauw. Tijdens de tocht vertelt Johan het een en ander over het 

gebied en we zien nog wat roofvogels. Na afloop van de vaartocht eten we nog een lekker 

ijsje. We bedanken de ouders die ons geholpen hebben met het halen en brengen van de 

kinderen. We hebben een erg leuke dag gehad met prima weer.  

Zaterdag 8 oktober: De jaarlijks terugkerende speurtocht en broodjes bakken voor de jeugd 

vindt op deze dag plaats. Er was een heel goede opkomst van 39 kinderen. Voor de speurtocht 

was gekozen voor de rode route (de Punthorst route). Onderweg waren diverse vragen, 

opdrachten en letters te vinden. die allemaal te maken hadden met wat er ter plekke in het bos 

te zien was. Voor een aantal kinderen nog wel moeilijk, maar wel leuk en spannend. Er waren 

ook enkele prijsjes te verdienen. De prijzen bestonden uit natuurboekjes en kompassen. 

Bij terugkomst konden ze door nog enkele vragen goed te beantwoorden letters verdienen. 



Hierna konden de kinderen op een vuurtje lekkere broodjes bakken. Dit viel ook bijzonder in 

de smaak. Het was dan ook gezellig rond het vuur, zoals de ouders die langs kwamen konden 

zien. De jeugd en begeleiding kunnen terugzien op een leuke en leerzame middag. 

Zaterdag 15 oktober: Ook nu is er de traditionele heidezuivering waar weer meerdere 

kinderen en volwassenen hard aan het werk gaan. Na afloop zijn er weer de heerlijke snert 

van Hendrikje Vos en de ritjes op de ponykar van Niek Gosker. 

Zaterdag 19 november: Zaterdagmiddag meldden zich 46 kinderen bij de schuur van 

Staatsbosbeheer, wat een opkomst! Er was extra begeleiding opgetrommeld om de kinderen te 

helpen met het egelonderkomen. Jan Vos en Jaap Padding hadden al veel zaagwerk gedaan in 

de voorbereiding, hierbij geholpen door Roelof Talen en Niek Gosker, die ook voor een groot 

deel voor het hout gezorgd hebben. Ze hadden 50 pakketjes klaargemaakt met gezaagde 

plankjes voor het egelhotel. Bedankt heren voor al het werk! Gelukkig was het goed weer, 

zodat de kinderen buiten konden timmeren. Na de uitleg gingen de kinderen enthousiast aan 

de slag, het was een lawaai van jewelste. Hulp was soms wel nodig, want het viel nog niet 

mee om het hotel recht in elkaar te timmeren. Maar de resultaten waren erg leuk. Voldaan 

ging een ieder naar huis en we kijken terug op een druk bezochte en erg leuke actieve middag. 

De deelname van de kinderen aan de diverse activiteiten blijft wat wisselend van 9 tot 46 

kinderen. Over het algemeen is de opkomst toch goed te noemen en de kinderen zijn 

enthousiast. De doe-activiteiten en knutselmiddagen trekken wat meer kinderen. 

Vrijwilligers die ons willen helpen bij het uitdenken van de activiteiten en begeleiden op 

zaterdagmiddagen zijn van harte welkom. Ook zullen we het komend jaar een beroep doen op 

ouders om ons te helpen bij diverse activiteiten. 

Nog een woord van dank aan alle vrijwilligers en ouders die assisteren en allerlei hand- en 

spandiensten verrichten bij de Jeugdwerkgroep. Ook een bedankje aan Mirjam Fagel die zo 

nu en dan onze werkgroep helpt.                                                                                                          

Namens de Jeugdwerkgroep “Weer of geen weer”, Marry van den Berg-Timmerman 

 


