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Aan de kinderen en de ouders van de kinderen van de jeugdnatuurgroep De Biesboschonderzoekers

Programma

2018

Programma september tot december 2018:
Datum
8 sept.
22 sept.
6 okt.
20 okt.

3 nov.
17 nov.
1 dec.
15 dec.

Onderwerp
Slootje prutten
Kwartetten
Vogeltrektelling (Euro Bird Watch)
Avondkanotocht
De begintijd is nog onbekend en 		
ouders zijn welkom, meer informatie
volgt tijdig.
Wilgen knotten (landelijke 		
natuurwerkdag)
Paddestoelen zoeken
Zaadzakjes maken
Alles over mos

We beginnen altijd om 10.00 uur en eindigen
om 12.00 uur in de groepsruimte van het
Biesboschcentrum Dordrecht. Als we hiervan
afwijken, staat hierboven gemeld of sturen
we een e-mail. Zorg altijd voor de kleding die
bij het weer en de activiteit past en laarzen.

Allemaal goed uitgerust van de vakantie? Prima dan gaan we weer
beginnen! Op zaterdag 8 september gaan we weer van start. Elke
veertien dagen weer een bijeenkomst. De onderwerpen staan
hiernaast. We hebben vorig seizoen van een paar kinderen afscheid
genomen. Niek, Mirte, Timo, Jip, Kaj, Xander, Jasper en Tjardy: het ga
jullie goed! De lege plaatsen zijn vast weer snel opgevuld, we kunnen
dus straks een paar nieuwe leden verwelkomen. Heb je een broertje,
zusje, neefje, nichtje, vriendje of vriendinnetje die ook graag mee
zou willen doen of een keertje wil komen kijken, neem dan even
contact op met Peter.

Bijeenkomst 13 januari: Nieuwjaarsspeurtocht
Ook de jeugdnatuurgroep kent een aantal eigen tradities, zo hebben
we de eerste bijeenkomst van een nieuwe jaar altijd een speurtocht.
Ook dit jaar was dat weer het geval. Vol goede moed vertrokken de
Biesboschonderzoekers in kleine groepjes langs een bolletjes-pijltjesroute het gebied in. Onderweg werden een aantal moeilijke vragen
over het gebied gesteld. Weet je bijvoorbeeld het antwoord nog
op de vraag hoe lang een bever onder water kan blijven of wat een
bever doet als het water dichtvriest? Natuurlijk mocht ook de vraag
wat je het Nationaal Park voor 2018 toewenst niet ontbreken. We
hopen dat die wens al is uitgekomen! Natuurlijk werd er afgesloten
met een echte soep van Riet, want ook dat hoort bij de tradities!
Bijeenkomst 27 januari: Tuinvogeltelling
In groepjes hebben we vogels geteld. Het ene groepje zag er meer
dan het andere groepje, maar dat hoort er natuurlijk bij! Deze
bijeenkomst was naar aanleiding van de Nationale Tuinvogeltelling.
Afgelopen jaar hebben in totaal 65030 mensen 1010756 vogels geteld.
Landelijk stond de huismus op nummer 1, de koolmees op nummer 2
en de pimpelmees op nummer 3.
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Afspraken en regels:
Er zijn een paar regels en afspraken –
sommige oud, andere nieuw - waar we
even de aandacht op willen vestigen:
• Kinderen moeten altijd afgehaald
worden vanaf het Biesboschcentrum,
zodat we zien wie ze meeneemt.
• Als je een keer niet kunt moet je je
afmelden. Liefst de avond ervoor. Dit in
verband met de planning, en - soms - de
kosten. Stuur een mailtje aan Peter, of
bel even.
• Er mogen geen (zak)messen meer
meegenomen worden tijdens de
bijeenkomsten. Want een ongelukje zit
in een klein hoekje…
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Bijeenkomst 10 februari: Braakballen
Deze keer waren we weer eens te gast bij de Natuur en Vogelwacht
Biesbosch. Iedereen heeft de plek kunnen vinden: hoeve Jong
Dordrecht in polder de Biesbosch. Er worden daar van veel plaatsen
braakballen verzameld van uilen, en wij mochten deze ochtend een
paar braakballen van een kerkuil onderzoeken. Braakballen zijn
uitgebraakte voedselresten, waarin de onverteerbare delen zitten:
haren en botjes. Aan die botjes, en dan met name de kiezen, kun je
zien om welke soorten het gaat. Vooral muizen. En vrij gemakkelijk
kun je al zien wat het voedsel is van de muis: insecteneters als
de spitsmuizen hebben heel ander kiezen en tanden dan de
woelmuizen, die planteneters zijn, of de “echte” muizen, die
alles eten. Er kwamen zelfs een paar rattenkaken uit de ballen
tevoorschijn!

Gezien!

Twee prachtige vlinders: de huismoeder
(boven) en de eikenpage (onder)
De huismoeder is een nachtvlinder
die soms ook overdag actief is. De
eikenpage is een dagvlinder die vooral
‘s avonds actief is. In tegenstelling tot
de huismoeder is de eikenpage veel
zeldzamer.

Bijeenkomst 24 februari: Schoonmaakactie
Het was een koude ochtend, met een stevige oostenwind.
Maar toch zijn we erop uitgetrokken, om afval op te ruimen
uit de Biesbosch. Met de Sterling voeren we naar de “Rol”
(kanooversteekplaats) aan het eind van het Katse Gat. Daar vertrok
een groep naar rechts, om te eindigen bij Boetesloot. De ander
groep liep de ander kant op, langs de Jongeneele Ruigt naar de
Hengstpolder. De beide groepen werden uiteraard weer opgehaald
met de Sterling, samen met een flink aantal gevulde vuilniszakken.
Hard gewerkt deze ochtend, en tegelijk een mooi stuk winterse
Biesbosch gezien!
Bijeenkomst 10 maart: Natuurkunst – de seizoenen
Waarom zijn de dagen in de winter kort en koud en in de zomer
lang en warm? Aan de hand van een globe en een zaklamp als zon
hebben we de werking van de 4 jaargetijden uitgelegd.
Wat is kenmerkend voor de flora en de fauna in elke jaargetijde
en specifiek in de Biesbosch? Daarover werd in 4 groepjes (1
jaargetijde per groepje) samen nagedacht en met elkaar hebben de
kinderen hiervan een kleurrijk schilderij gemaakt. De 4 jaargetijden
kunstwerken zijn nog een tijdje tentoongesteld geweest in het
Biesboschcentrum.
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Bijeenkomst 24 maart: Stront!
Wie verzint er nu zo`n onderwerp. De begeleiders van de
Biesboschonderzoekers natuurlijk!
Want ontlasting van dieren hoort bij de natuur! Niet alleen is het een
mooie manier om teveel aan eten en delen van het eten die een dier
niet kan verteren of zelfs schadelijk zijn kwijt te raken, ook is het vaak
weer een bron van voedsel voor andere dieren of planten.
Na een uitleg over dit vieze onderwerp, waarin de aanwezigen
leerden uitwerpselen te herkennen op vorm en geur (nee niet op
smaak alhoewel het daar even op leek) gingen we de natuur in op
zoek naar uitwerpselen. Die bleken er voldoende te zijn, konijnen,
reeën, egels … er werd zelfs een echte beverdrol gevonden, en een
uilenbal (niet echt een uitwerpsel maar erg leuk!)
Bijeenkomst 7 april: Bouwen en knopen op het educatief erf
Op het educatief erf werden we ontvangen door een griendwerker
en gelijk aan het werk gezet! Wat was het geval: door storm en
hoogwater was alles weggespoeld of vernield! Er moesten bruggen
gebouwd worden om het materiaal te kunnen overbrengen. Om
de spullen te dragen moest een burry gemaakt worden, een soort
draagbaar. Verder moest de keet opnieuw opgebouwd worden,
een keet van twee rietmatten schuin tegen elkaar geplaatst. Een
schrankkeet heet dat. En de laatste opdracht was een een “oai” te
bouwen, een eenvoudig toilet zoals de griendwerkers dat gebruikten.
Na afloop hadden we best trek, we hadden per slot van rekening drie
uur gewerkt! We konden mee-eten met de griendwerkers: brood op
smaak gemaakt met lawaaisaus!
Bijeenkomst 21 april: Naar de zorgboerderij
“De Veldlinden” is een zorgboerderij. Het werk wordt er gedaan door
een aantal hulpboeren, mensen met een handicap die op deze manier
een goede dagbesteding hebben. We hebben vooral veel dieren
gezien. Voor sommigen was een ritje op een tractor het hoogtepunt,
voor anderen de pony’s. We werden heel gastvrij ontvangen, daarom
ook vanaf deze plaats een bedankje aan Yvon!
Bijeenkomst 12 mei: De huiszwaluw
Het is dit jaar het jaar van de Huiszwaluw. We hebben daarom
speciale aandacht besteed aan deze bijzondere vogelsoort. Bart,
onze assistent begeleider, had een mooie presentatie gemaakt. Hierin
kwamen alle zwaluwsoorten voor: boerenzwaluw, oeverzwaluw
en natuurlijk de huiszwaluw. We hebben veel geleerd over zijn
eigenschappen en natuurlijk de trekroutes. Het zijn de trekvogels die
de grootste afstand afleggen. Leuk was dat veel kinderen ook al veel
wisten te vertellen over zwaluwen.In de polder zijn we op zoek zijn
gegaan naar zwaluwen. Helaas kwamen we er maar een paar tegen.
We hebben daarna een spel gespeeld op het speelveld. Hier hebben
we de trek van de zwaluwen nagebootst en welke moeilijkheden
(vinden van water en insecten) hij op zijn trek steeds weer moet
overwinnen.
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Ken je iemand die zin heeft
om ook mee te doen?
Ken je iemand die zin heeft om ook mee te
doen? Laat ze even contact opnemen met
Peter! We hebben misschien niet direct
plaats, maar wanneer er weer plek is kan
een nieuwe deelnemer komen kennismaken.
Als je een vriendje of vriendinnetje hebt die
een enkel keertje wil mee komen dan kan
dat alleen als dit uiterlijk een dag van te
voren even is afgestemd met Peter.
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Bijeenkomst 26 mei: Het “Pietje Pijlspel”
Nadat de kinderen een leuke naam hadden bedacht voor hun groepje
mochten ze per groepje op een centrale plek in het bos een kleurkaart
kiezen en moesten ze een spoor volgen van pijlen in die kleur. Elke
route leidde naar een andere plek in de Biesbosch waar een tas
wachtte met een opdracht of een vraag. Deze hadden betrekking
op nagelaten sporen: uitwerpselen (beverpoep, kerkuilbraakbal,
konijnenkeutels), vraatsporen van de bosmuis en bever, nagelaten
veer enz. Ook was er een puzzel, moest de hoogte van een boom
gemeten worden met 2 stokjes, was er een voelopdracht en een vraag
over insecten. Op een scorelijst hielden de groepjes de antwoorden
bij. Wat waren er die dag veel muggen in het bos! Gelukkig had Riet
een speciale stick die de meeste muggen op afstand hielden.

ontwerp janpinto.nl

Bijeenkomst 9 juni: Krekels en sprinkhanen
De bijeenkomst begon met een presentatie over sprinkhanen en
krekels. Tom vertelde over de sprinkhanen en Bart nam de krekels
voor zijn rekening. ’s Ochtends vroeg hadden Tom en Bart al een
vragenroute uitgezet door tien A4’tjes op te hangen met daarop
een meerkeuzevraag. De tocht ging over de dijk naar de bijenkasten,
vervolgens door de weilanden naar de plek waar we altijd vissen
om daarna door het Beverbos te lopen en bij het bezoekerscentrum
te eindigen. Twee groepjes gingen linksom en de andere twee
rechtsom. Het antwoord van elke meerkeuzevraag was in de
presentatie behandeld. Achter elk antwoord stond een willekeurige
letter, als je het antwoord correct had kreeg je dus ook de goede
letter. Na alle vragen goed beantwoord te hebben, probeerden de
Biesboschonderzoekers om met alle tien de letters een woord te
vormen, dit was alleen mogelijk als alle vragen op de route correct
waren beantwoord. Echter wisten veel kinderen al halverwege de
tocht welk woord het zou worden, namelijk: sprinkhaan. Hierdoor
werden de antwoorden daarna deels bepaald door simpelweg
te kijken naar de letters achter elk antwoord en welke er nog
ontbraken op het antwoordformulier, maar natuurlijk hadden alle
Biesboschonderzoekers uitstekend opgelet tijdens de presentatie
en wisten ze de vragen, ook zonder de letters te weten, correct
te beantwoorden. Op de dijk bleken er in het gras behoorlijk wat
sprinkhanen te zitten, dus begon de jacht op sprinkhanen. Gelukkig
hadden we loep-potjes meegenomen om de sprinkhanen in de kunnen
doen om ze, nadat we ze aan de rest van de groep hadden laten zien,
weer in het hoge gras neer te kunnen zetten.
Bijeenkomst 23 juni: Natuur op eiland van Dordrecht
Deze laatste zaterdag van dit seizoen spraken we af vlakbij het
speelbos De Viersprong. Op het uitzichtsplateau Tongplaat hoopten
we de zeearend te kunnen zien. Peter had hem daar de vorige dag
nog gespot. Helaas liet hij zich vandaag niet zien. Wel hebben we een
heleboel andere vogels gezien, zoals scholeksters, grauwe ganzen.
Vervolgens zijn we via het bos naar het speelbos De Viersprong
gelopen. Onderweg kwamen we babypadjes, allerlei vlinders en
libellen, sprinkhanen, kevers en nog een ree tegen. Bijzonder was de
eikenpage, een blauwe vlinder. Bij het speelbos aangekomen wachtte
ons een verrassing: pannenkoeken en watermeloen. Een lekkere
afsluiting van het seizoen!
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