Werkgroep Jeugd “Weer of geen weer”:
Zaterdag 10 januari: We begonnen het nieuwe jaar met een film- en spelmiddag. Er waren 8 kinderen
aanwezig. Het eerste deel van de middag gingen we de bekende film kijken over de
Oostvaardersplassen “De Nieuwe Wildernis”. De film laat de vier jaargetijden zien in dit gebied. Na
de pauze gingen we een spel doen. De kinderen kregen een plaatje op de rug geplakt met een
afbeelding uit de natuur. Ze moesten nu raden wat er op het plaatje stond. Dit deden ze door
anderen vragen te stellen over hun plaatje, waar alleen met ja of nee op geantwoord mocht worden.
Het was een leuk spel. Aan het eind van de middag werden de nieuwe programma’s uitgedeeld.
Zaterdag 14 februari: Arnold Lassche gaf deze middag een lezing over uilen en roofvogels, voordat de
kinderen een uiltje gingen timmeren. Er waren ongeveer 60 kinderen en Arnold wist ze boeiend te
vertellen over uilen en roofvogels, aangevuld met prachtige foto’s. Veel weetjes over gedrag en
leefwijze werden verteld en de kinderen luisterden ademloos. Na de pauze konden de kinderen aan
de slag. Jaap had dit mooi voorbereid, zodat ze allemaal een stammetje, oortjes en oogjes bij hem
konden halen, om zo een prachtig uiltje te timmeren. Een geslaagde middag met een zeer hoge
opkomst.
Zaterdag 21 maart: Aan de landelijke schoonmaakdag heeft weer een hele groep kinderen en
volwassenen meegewerkt. Na afloop weer heerlijke broodjes.
Zaterdag 11 april: De nestkastcontrole is weer begonnen, waar ook een aantal kinderen aan
meedoet.
Zaterdag 27 juni: We vertrekken om 9 uur vanaf het marktplein in Staphorst met 13 kinderen naar de
Hoge Veluwe. We gaan dit jaar met auto’s. We gaan ’s morgens eerst het bezoekerscentrum en het
Museonder bekijken. De kinderen krijgen een boekje met vragen uitgereikt (een soort speurtocht) en
moeten de antwoorden opzoeken. In het Bezoekerscentrum komen ze van alles te weten over de
natuur, cultuur en historie van het park op een interactieve manier. Ook hebben we een film
gekeken. Onder het bezoekerscentrum bevindt zich het Museonder. Het Museonder geeft een
verrassend beeld van alles wat er onder het aardoppervlak leeft en wat er vroeger geleefd heeft.
’s Middags hebben we een rondwandeling gemaakt met een natuurgids. Onderweg vertelt de gids
van alles over dingen in de natuur die we tegenkomen. Ook gaan we nog naar een hut waar je wild
kunt observeren. We moeten heel stil zijn, maar we hebben helaas geen wild gezien. Tegen half vijf
zijn we weer terug in Staphorst.
Zaterdag 22 augustus: Dit keer doen we het wateronderzoek bij “de Zonnehorst” in Nieuwleusen,
een biologisch-dynamische tuinderij. Ze verbouwen hier een brede variatie aan groenten op de volle
grond en in de ‘koude kas’. Dhr. Bunskoek ontvangt ons en met hem gaan we op pad naar het water
achter het bedrijf. Er zijn vanmiddag 10 kinderen gekomen en het is prachtig weer. Er zijn drie
plaatsen waar we beestjes gaan zoeken: een sloot (met veel ijzerhoudend water), een poel en een
bassin. Gewapend met netjes, bakken en zoekplaten gaan de kinderen in drie groepen aan de slag en
ze vangen heel wat. De opbrengst per plaats is erg verschillend .
Zaterdag 19 september: De eerste heidezuivering door jeugd en volwassenen.
Zaterdag 10 oktober: We gingen met Hiltje, als onze paddenstoelenkenner, op zoek naar
paddenstoelen in het bos rond de schuur. We waren met ruim 20 kinderen en 3 volwassenen en het
was prachtig weer. Hiltje vertelt ons het een en ander over de paddenstoel. Met een spiegeltje
bekijken we de paddenstoelen aan de onderkant voor de buisjes of plaatjes. Al zoekende hebben we
ongeveer 17 soorten gevonden in het bos. Ondertussen hebben Jan en Jaap 2 vuurtjes gemaakt in
een vuurkorf bij de schuur. Met brooddeeg aan de punt van een lange stok mogen de kinderen hun

broodjes bakken boven het vuur. Hierna worden ze smakelijk opgegeten. Het was een zeer geslaagde
middag.
Zaterdag 24 oktober: De heidezuivering vindt plaats, waar ook de kinderen van de Mauritsschool aan
het werk waren. Na afloop kregen de kinderen een diploma uitgereikt door wethouder S. de Jong. En
er was weer de heerlijke snert van Hendrikje Vos en het rijden op de pony kar van dhr.
N. Gosker.
Zaterdag 21 november: Er waren 20 kinderen naar de schuur van SBB gekomen om een insectenhotel
te timmeren. Jan Vos heeft samen met Jaap Padding het materiaal verzameld en op maat gezaagd.
Ook is er materiaal verzameld om de hotels mee op te vullen. De kinderen gaan enthousiast aan het
timmeren, maar het is voor sommige kinderen toch wel lastig om alles recht in elkaar te zetten en
een helpende hand is soms nodig. Daarna moet het insectenhotel gevuld worden met holle
materialen zoals riet en bamboestengels. Het is een erg leuk ontwerp en de resultaten zijn erg leuk
om te zien. De kinderen zijn er de hele middag mee bezig geweest. Een gezellige, geslaagde middag
en het weer werkt nog redelijk mee.
De deelname van de kinderen aan de diverse activiteiten blijft zeer wisselend, vooral het afgelopen
jaar, van 8 tot wel 60 kinderen. Over het algemeen zijn het enthousiaste kinderen die komen. De
doe-activiteiten trekken toch wel wat meer kinderen, vooral de knutselmiddagen.
We willen nog graag een extra vrijwilliger bij onze jeugdwerkgroep, die ons komt helpen bij het
uitdenken en begeleiden van de activiteiten, zodat we iets meer speling hebben op de zaterdagmiddagen. Ook zullen we wat vaker een beroep doen op ouders om ons te helpen.
Nog een woord van dank aan alle vrijwilligers die assisteren en allerlei hand- en spandiensten
verrichten bij de jeugd werkgroep.
Marry van den Berg-Timmerman

