Jeugd “Weer of geen weer”.
zat.11jan.
We begonnen het nieuwe jaar met een film en quiz middag, aanwezig 23 kinderen. Klaas
Visscher begon de middag met een quiz over de natuur die de kinderen mochten maken. Hij
had een powerpoint presentatie gemaakt met foto’s/vragen.
Hierna gingen we een film over de natuur in Afrika kijken van de DVD Earth Flight.
Ondertussen werden de vragen van de quiz nagekeken .De prijsjes werden uitgedeeld aan de
beste spelers, ze konden kiezen uit een pet of een shirt. Aan het eind van de middag werd het
jeugdprogramma 2014 uitgereikt met de nieuwe activiteiten.
zat. 8 febr.
Arnold Lassche, van de werkgroep roofvogels, kwam ons deze middag hierover wat vertellen,
aanwezig 21 kinderen. Het verhaal ging over de manier van vliegen van roofvogels ,de
silhouetten ,het vliegen/zweven van de vogels, vaak op de thermiek in de lucht. Voor het
overwinteren leggen deze vogels soms duizenden kilometers af .Veel informatie werd ons
verteld. Hierna gingen de kinderen vragen beantwoorden van een stencil wat Arnold gemaakt
had, wat voor sommigen best nog wel lastig was. Het laatste half uur waren de kinderen bezig
met het uitknippen van vogelsilhouetten op ware grootte. Deze konden ze daarna
kleuren/intekenen of beplakken met allerlei vogelplaatjes.
zat.15 maart
Aan de landelijke schoonmaakdag heeft een hele groep kinderen en volwassenen meegewerkt.
zat. 5 april
Ruud Jonker van SBB was aanwezig bij ons om ons wat te laten zien en horen over vogels.
Voor de pauze liet hij ons genieten van zijn samengestelde serie zeer bijzondere vogels.
Foto’s samengesteld uit 2 vogels zodat je de meest bijzondere afbeeldingen kon zien. Er was
dan ook veel te raden. Op deze manier kwamen de kernmerken van de verschillende vogels
mede door de uitleg van Ruud goed naar voren. Na een korte pauze gingen we naar buiten
om de echte vogels te zien en te horen. Een kleine opsomming van wat er waar te nemen was :
boomklever ,vuurgoudhaantje. appelvink, zwarte mees , tjiftjaf , pimpelmees, roodborstje en
een vink.
Op het eind van de middag nadat Ruud Jonker bedankt was ging ieder weer tevreden naar
huis met weer een beetje meer vogelkennis.
zat.12 april
De nestkastcontrole is weer begonnen waar ook een aantal kinderen aan meedoen.
zat.14 juni
De excursie naar de vlindertuin in Havelte is niet doorgegaan omdat er te weinig
belangstelling voor was.
zat. 23 aug.
Ons jaarlijkse reisje ging dit keer naar de Dutch Bird Fair in De Oostvaardersplassen.
Vanwege het geringe aantal kinderen(15) gingen we met auto’s daar naar toe. De Dutch Bird
Fair is het grootste natuurevenement van Nederland. Er zijn vele activiteiten voor jong en
oud o.a. lezingen, excursies, workshops, ecokar excursies, fiets- en ring excursies enz.
’s Morgens namen we in twee groepen deel aan twee excursies en ‘s middags ook weer, nl. de
onderwaterwereldexcursie, de excursie “grote grazers”, de “ontdek de natuur” excursie en
de excursie “Fotograferen in de natuur”. Eén van de kinderen heeft nog een prijs gewonnen
met het fotograferen in de natuur. Verder was er tussendoor nog van alles te doen voor de
kinderen o.a. een klimwand, in een boom klimmen (met tuig), blote voetenpad, waterdiertjes
vangen enz. Het was een leuke actieve dag met een goed gevuld programma.
zat.13 sept.

De heidezuivering, waar weer hard gewerkt is door jeugd en volwassenen. En na afloop was
er weer de heerlijke snert van Hendrikje Vos.
zat.20 sept.
Om kwart voor tien vertrekt er een groep wadlopers (38 personen klein en groot) uit
Staphorst richting Usquert. Deze fanatieke wadlopers zijn jongeren van de
Natuurbeschermingsvereniging met een aantal ouders als vrijwilligers die meegaan en welke
zorgen voor het vervoer. Om half 12 arriveert de groep op zijn bestemming. Na wat gegeten
te hebben vertrekt de groep met 3 gidsen richting het Wad. Ze gaan 10km zwerven over het
wad, lopen over glibberige klei, waden door het ondiepe water, rollen, springen en kruipen
door modder. De gidsen genieten ervan om hun kennis te delen en vertellen dan ook veel over
wat er allemaal leeft op het wad. Het laatste stukje gaan we door slibslootjes, waar sommige
tot de knieën in de modder staan, erg vies komen ze weer terug. Maar gelukkig kunnen ze een
duik nemen in het meertje aan de andere kant van de dijk.
Al met al was het een gezellige, zonnige en leerzame dag!
zat.11 okt.
Nogmaals heidezuivering door jeugd en volwassenen.
zat.25 okt.
Voor de speurtocht in het bos was vrij veel belangstelling (24 kinderen). De speurtocht was
uitgezet in het bos met als start- en eindpunt de schuur .Onderweg waren er nog een aantal
controleposten. Ook waren er letters ,foto’s, vragen en opdrachten opgehangen. Van de 17
gevonden letters moest bij terugkomst een zin of een woord gemaakt worden. Geen enkel
groepje had helemaal de goede zin gevonden mede door een “strikvraag” die in de route zat.
De zin was “de nacht van de nacht”.
zat. 22 nov.
Zaterdag 22 nov. waren er 17 kinderen naar de werkplaats van Jan Nijboer gekomen om te
gaan timmeren. Een aantal vrijwilligers hadden het hout verzameld en de nodige spullen op
maat gemaakt. De kinderen mochten allemaal twee nestkastjes timmeren. Als deze klaar
waren mochten ze deze kastjes versieren met schors, berkenstammetjes of plakjes hout.
Sommige jongens maakten nog extra kastjes voor de nestkastroutes. Het resultaat was erg
leuk om te zien. Aan het eind van de middag koos een ouder de leukste/mooiste kastjes uit en
de kinderen werden beloond met een prijsje. Een leuke timmermiddag met veel lawaai. We
bedankten Jan Nijboer voor het gebruik van zijn schuur.
De deelname van de kinderen aan de diverse activiteiten blijft wat wisselend. De opkomst is
eigenlijk vergelijkbaar met het jaar 2013. Alleen het jaarlijkse reisje trok dit keer wat minder
kinderen dan vorige jaren. Maar over het algemeen zijn het enthousiaste kinderen die
meedoen aan de activiteiten.
Een extra vrijwilliger is nog steeds welkom bij onze jeugd werkgroep. Nog een woord van
dank aan alle vrijwilligers die assisteren en allerlei hand- en spandiensten verrichten bij onze
activiteiten.
Namens de Jeugdwerkgroep: Marry van den Berg-Timmerman

