Jeugdwerkgroep “Weer of geen weer”.
Zaterdag 19 jan.: De eerste activiteit van dit jaar was een middag over de vlinders (aanwezig
6 kinderen). Dhr. v.d. Ende van de werkgroep vlinders en libellen kwam ons wat vertellen en
laten zien over het leven van de vlinder. Hij heeft de ontwikkeling uitgelegd van ei tot vlinder,
de verschillende soorten vlinders, dag- en nachtvlinders, waardplanten. Ook worden er routes
gelopen in het bos/hei om vlinders te tellen en om de vlinderstand bij te houden.
Aan het eind van de middag werden de nieuwe programma’s uitgedeeld.
Zaterdag 9 feb: Deze middag waren aanwezig 16 personen (waarvan 2 volwassenen.) om
naar het verhaal te luisteren van dhr. Dunnink. Hij is lid van de werkgroep weidevogels. Zij
controleren en tellen de nesten in het gebied van het Staphorster Veld. In dit gebied zitten
ongeveer 100 wulpennesten. Dit controleren en tellen begint in de derde week van maart en
ze doen dit ongeveer 8 uur in de week. Ook liet de dhr. Dunnink nog een powerpoint
presentatie zien
Zaterdag 16 maart: Een hele groep kinderen en volwassenen heeft aan de schoonmaakdag
meegewerkt.
Zaterdag 6 april: Er stond een excursie naar de molen in Nieuwleusen gepland. Deze is niet
doorgegaan vanwege te weinig deelname.
Zaterdag 13 april: De nestkastcontrole is weer begonnen waar ook een aantal kinderen aan
meedoen.
Zaterdag 29 juni: We vertrokken met 25 jeugdleden en leiding met de bus naar Ureterp voor
een bezoek aan het vogelasiel “De Fûgelhelling”. We kregen eerst een verhaal te horen en
daarna een rondleiding in en rond het asiel. Dit asiel biedt hulp en verzorging aan gewonde,
verzwakte en zieke vogels en olieslachtoffers. Er zijn 15 stuks opvangkooien, overdekte
waterbassins en een paar vliegkooien voor de grotere roofvogels. Ook buiten is een grote
vijver voor het weer verwilderen van de opgevangen vogels. Veel vrijwilligers zijn hier
werkzaam en ook zijn er stage en leerbedrijf- plaatsen. Na het eten van de boterhammen
samen met de eenden gingen we ’s middags richting
Ny Beets. Bij “It Damshûs”, een openlucht laagveenderij museum, kregen we eerst een
boottocht. Daarna kregen we een rondleiding en een uitleg hoe men toen leefde en werkte van
circa 1860 tot 1920. Dit gebied lag in een turfwinningsgebied, het was toen erg hard werken
voor weinig geld. Boeiende verhalen werden er verteld en men luisterde aandachtig. We
kunnen terugzien op een geslaagde dag.
Zaterdag 21 sept: Heidezuivering waar weer hard gewerkt is door jeugd en volwassenen.
Zaterdag 28 sept: We gaan met 8 kinderen (en 7 volwassenen) op zoek naar waterbeestjes in
de oude bosvijver. Met schepnetjes, loeppotjes wordt er gevangen en m.b.v. zoekkaarten
worden de namen van de beestjes opgezocht. Onze conclusie aan het eind van de middag is
dat er weinig soorten en kleine aantallen waterbeestjes in de oude bosvijver aanwezig zijn.
Ook zagen we nog een 15 tal kruisbekken die water aan het drinken waren in de bosvijver.
Zaterdag.26 okt: Met Jan v. Marle gingen we deze middag op stap het bos in op zoek naar
paddenstoelen. We waren met 14 kinderen en 7 volwassenen. Jan vertelde ons al lopend door
het bos over de paddenstoelen, hoe ze eruit zien en waar ze groeien. Met een spiegeltje
bekeken we de onderkant van de paddenstoel naar de buisjes of plaatjes. Bepaalde
paddenstoelen groeien in combinatie met een bepaalde boom (symbiose), bijv.de vliegenzwam
staat meestal bij een berk of eik. En er zijn paddenstoelen die leven ten koste van een boom
(parasiet), bijv. de honingzwam groeit op dode bomen. Al zoekende hebben we wel 28 soorten
gevonden in het bos.
Zaterdag 23 nov: Er waren 22 kinderen naar de werkplaats van Jan Nijboer gekomen om een
voederhuisje te timmeren. Jan Vos had samen met een aantal vrijwilligers van de
Natuurbescherming het materiaal verzameld en gedeeltelijk op maat gezaagd. De kinderen
gingen enthousiast aan de slag en met berkenstammetjes konden ze het voederhuisje nog

versieren. Een geslaagde middag met veel lawaai, het resultaat was erg leuk.
De deelname van de kinderen aan de diverse activiteiten is behoorlijk wisselend maar over
het algemeen zijn het enthousiaste kinderen die meedoen .Ondertussen is Jaap Padding onze
werkgroep komen versterken, waar we blij mee zijn. We willen nog graag een extra
vrijwilliger die ons komt helpen bij het uitdenken en begeleiden van de activiteiten zodat we
iets meer speling hebben op de zaterdagmiddagen.
Namens de Jeugdwerkgroep: Marry van den Berg-Timmerman

