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

Programma

2022

De komende data waarop we na de
kerstvakantie bijeenkomen:
Datum Onderwerp
15 jan. Nieuwjaarsquiz (ONLINE!)
29 jan. Nationale tuinvogeltelling
(ONLINE!)
12 feb. Werkdag
26 feb. Winter
12 mrt. Bomen en knoppen
26 mrt. Schoonmaken
9 april Kanoën (Nadere informatie
volgt later)
23 april Bijen en hommels
7 mei Vogels, nestjes en eieren
21 mei Nieuwe soorten in de Biesbosch
(bijeenkomst duurt tot 13 uur!)
4 juni Wereldmilieudag
18 juni Afsluiting in de Brabantse
Biesbosch (Nadere informatie
volgt)

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 dit in de
lijst hierboven gemeld en sturen we een
e-mail. Zorg altijd voor de kleding die bij
het weer en de activiteit past en indien
gewenst laarzen.

We vinden het ontzettend jammer dat we het jaar niet samen
kunnen afsluiten en in het volgende seizoen niet samen in de
Biesbosch kunnen starten. Maar het is niet anders...
Afgelopen seizoen hebben we wel weer een aantal heel leuke
bijeenkomsten gehad, hiervan staan de verslagjes en foto’s
natuurlijk weer in deze nieuwsbrief. Ook vinden jullie de agenda
voor komend seizoen, waarvan in ieder geval de eerste twee
bijeenkomsten online zullen zijn en aan het einde van deze
nieuwsbrief heeft Clarien voor jullie informatie en een aantal leuke
opdrachten gezet die gaan over de laatste bijeenkomst.

Bijeenkomst 4 september: Kennismaking en waterdiertjes
Vandaag stond het thema waterdieren op het programma en
omdat er dit seizoen een aantal nieuwe kinderen bij de groep zijn
gekomen werd de kennismaking ook deel van de bijeenkomst.
We begonnen we met een namenspel achter het centrum op het
grasveld. De kinderen en begeleiding gingen in een kring staan en
iedereen moest zijn of haar eigen naam noemen en daarna de naam
van degene die naast hem of haar al aan de beurt was geweest.
Daarna maakten we een nieuwe kring en deden we het namenspel
de andere kant op.
Na iedereens naam vier keer gehoord te hebben, liepen we in een
groep naar de eerste locatie en daar werd de groep in tweeën
gesplitst en liep de ene helft door naar de andere locatie. Na een
halfuur wisselden de groepen van locatie.
Op het einde bekeken we wat er allemaal gevangen was; een
baarsje van 10 cm, een rivierkreeft en veel torren en wantsen.
We sloten af met drinken en een koekje en liepen terug naar het
centrum.
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Bijeenkomst 18 september: Plantenbingo
In het afgelopen voorjaar waren we al eens een ochtend bezig
geweest met het zoeken naar planten. Nu is het laat in de zomer;
zouden er nu ook nog bloeiende planten zijn?
Vast wel, maar niet dezelfde! En veel planten zijn nu uitgebloeid,
die hebben nu vruchten en zaden. Er werd kort iets verteld over
verspreiding van zaden, door wind, of door dieren, of door het
water, of doordat de plant de zaden wegslingert. Want zo gaat het
bij de Reuzenbalsemien. Er werden twee zoekbladen uitgedeeld, de
één met 25 planten die nog bloeien, de ander met 25 vruchten en
zaden. Had je een plant of vrucht gezien dan mocht je die afkruisen.
Een gevonden bloem moest je ook opplakken en meenemen.
En als je een rijtje van vijf vol had dan mocht je hard roepen: BINGO!
Bijeenkomst 2 oktober: 600 jaar Biesbosch
Vandaag stond 600 jaar Biesbosch op het programma. Clarien nam
de voorbereiding voor zijn rekening, maar kon er helaas niet bij
zijn. Pieter van Rijsbergen die bekend is met het programma had
vandaag de leiding en vertelde de kinderen over 600 jaar Biesbosch.
We begonnen met een presentatie van Pieter waarin de Sint
Elisabeths vloed uit 1421 werd besproken en hoe de Biesbosch
ontstaan is. Ook werden meer recentere overstromingen behandeld
zoals de Watersnoodramp uit 1953. En de overstromingen in
Limburg in juli 2021. En hoe dit soort overstromingen te voorkomen
zijn met bijvoorbeeld de Deltawerken en het plan Ruimte voor de
Rivier. We gingen met de Sterling varen en onderweg zijn we de
boot afgegaan om de stroomsnelheid in de rivier te bepalen en
hebben we water in potjes gedaan voor de volgende keer om te
kijken hoeveel modder er op de bodem van de potjes ligt. Op de
terugweg in de boot dronken we limonade met een koekje.
Bijeenkomst 16 oktober: De Biesboschonderzoekers nemen de
leiding
Zaterdag 16 oktober hebben we met de Biesboschonderzoekers vier
kunstwerken gemaakt met de vier seizoenen als onderwerp: eerst
werden de kinderen in vier groepjes opgedeeld en werden de vier
seizoenen verloot aan de hand van vier verftubetjes: één iemand uit
de groep mocht (zonder de kleur te zien!) een verftubetje pakken;
als hij / zij een groene tube had gepakt dan had de groep zomer, bij
een gele had de groep herfst, bij een witte winter en bij de laatste,
waarvan ik de kleur even niet meer weet, lente. Daarna mochten de
groepen beginnen aan de kunstwerken: alle vier de groepjes kregen
een wit canvas waarop ze mochten verven, krijten en tekenen.
Ook mochten de groepjes naar buiten om spullen uit de natuur
te verzamelen om op de kunstwerken te plakken (bijvoorbeeld
herfstbladeren voor het groepje dat de herfst had). Wanneer de
grote kunstwerken af waren, mocht iedereen een eigen kleine
kunstwerk maken, hier was ik zelf alleen bijna niet bij aanwezig; ik
was namelijk met een andere groep die klaar was buiten een klein
stukje door de Biesbosch aan het lopen. Uiteindelijk zijn er veel
mooie dingen gemaakt!
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Bijeenkomst 29 oktober: Met de Biesboschonderzoekers naar de
sterren
Op 29 oktober werd met de Biesboschonderzoekers de sterrenwacht
bezocht. Voor dit bezoek moesten we wel de nodige problemen
overwinnen. Een deel van de groep moest door Corona quarantaine
thuis blijven en enkele kinderen waren op vakantie. De overgebleven
groep had door de afsluiting van de N3 erg veel moeite om de
sterrenwacht te bereiken.
Eenmaal aangekomen kreeg de helft van de overgebleven groep eerst
uitleg in de filmzaal over Mars. Het was erg goed om te zien hoeveel
jullie al weten! Hierdoor konden er verschillende leuke discussie
ontstaan met de vrijwilliger van de sterrenwacht. Een mooi voorbeeld
was de discussie over de vraag waarom er mensen zijn die een Tesla
in een raket de ruimte in sturen. Wil je daar meer over weten kijk dan
bijvoorbeeld op https://www.youtube.com/watch?v=_2Xkiu2uxi0
Hierna volgde een bezoek aan de koepel met de telescoop. Helaas
was het buiten nog steeds bewolkt waardoor de sterren of de maan
niet zichtbaar waren en we het moesten doen met de fijne uitleg en
het bekijken van de toppen van de bomen. Met wat fantasie groeien
die toch echt wel tot in de hemel. Enthousiast ging iedereen naar huis
om het weekend te vieren.

Ken je iemand die zin heeft
om ook mee te doen?

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.

Contact

Als je nog verdere vragen hebt, de vaste contactpersoon is:
Peter Nienkemper
Groeten van de werkgroep,
Susanne, Peter, Bart, Clarien, Hans,Tom, Channah, Niels en Gonnie

ontwerp janpinto.nl

Mocht je een vriendje, vriendinnetje,
klasgenootje of .... kennen die het misschien
ook leuk zou vinden om met ons mee te gaan
doen? Laat ze even contact opnemen met
Peter! We hebben niet altijd direct plek,
maar wanneer er plek is kan een
nieuwe deelnemer komen kennismaken.

Bijeenkomst 13 november: Knotten
Tijdens deze bijeenkomst zijn de Biesboschonderzoekers en de
leiding aan het werk gezet! Naast het Biesboschcentrum was er een
veldje met knotwilgen die enorm waren uitgegroeid en daarom aan
onderhoud toe waren. De hele ochtend klonken er zaaggeluiden en
regelmatig werd er: “VAN ONDEREN!!!” geroepen. Hoewel het al best
fris was, werden de jassen toch uitgegooid, want van zo hard werken
kregen we het warm. De vrijwilligers van de knotwilg-ploeg waren
ontzettend blij met onze hulp.
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Vogelliefhebbers die vogels in hun
tuin willen voeren, kunnen het beste
zelf de vetbollen maken. Dat zegt
Vogelbescherming Nederland.
Het plastic netje om een vetbol
is gevaarlijk voor vogels, omdat
voornamelijk meesjes hierin verstrikt
kunnen raken, vertelt Marieke Dijksman
van de Vogelbescherming Nederland.
“Je kunt het beste zelf vetbollen maken
en rundervet en zonnebloemzaden erin
verwerken. Zorg er wel voor dat de pitten
en zaden klein genoeg zijn.”
Dijksman raadt af om margarine te
gebruiken, omdat dat het vet van de
veren aantast. Brood is ook niet goed,
stelt ze. “Het trekt muizen en ratten aan.
Brood is bovendien veel te zout, net als
gewone pindakaas.”
Volgens Dijksman bepalen vier pijlers
of een vogel naar je tuin komt, de
zogenaamde vier V’s: voedsel, veiligheid,
voorplanting en variatie.
De rest van het artikel kun je vinden
op: https://www.nu.nl/wonen-eninterieur/4426665/plastic-netje-vetbollengevaarlijk-vogels.html
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Kerstvakantie activiteit: Vogels voeren in de winter
Langzaamaan wordt het winter. Vogels die in ons land overwinteren
moeten zich hier goed op voorbereiden. Om de lange, koude
winternacht te kunnen overleven moeten tuinvogels al hun
vetreserves aanspreken. Zo raken ze per nacht soms wel twintig
procent van hun lichaamsgewicht kwijt. Overdag hebben ze slechts
acht uur de tijd om voedsel te vinden om die tekorten weer aan te
vullen. Hoe meer calorieën het voer dat ze dan vinden heeft, hoe
beter.
Het helpen van vogels is een leuke en dankbare bezigheid! Door de
vogels te voorzien van geschikt voer en huisvesting, draag je een
steentje bij aan het op peil houden van het teruglopend aantal van
veel algemene vogelsoorten. Bovendien laten de vogels zich zo
nog meer in je tuin zien en geniet jij van al het leven om je huis. En
… als vogels je tuin goed weten te vinden kun je in januari mooie
waarnemingen doen tijdens de tuinvogeltelling. Neem daarom tijdens
de Kerstvakantie alvast de moeite om je voor te bereiden.
Ideeën voor materiaal om vogels te voeren
Hierbij hebben jullie enkele websites waar je leuke ideeën op kunt
doen. Maar je kunt natuurlijk ook zelf iets creatiefs bedenken.
Voedersilo van een PET fles:
https://creatips.nl/creakids/petfles-voederstation/
Winterijsjes voor vogels:
https://www.natuurmonumenten.nl/oerrr/winterse-ijsjes-maken-voorvogels
Meer knutselideeën:
https://www.oudersvannature.nl/8-knutselideeen-om-vogelvoer-temaken/
Op de volgende pagina kun je lezen wat de verschillende soorten
vogels lekker vinden.
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Wie eet wat?
Om nog wat ideeën te krijgen wat vogels zoal eten een overzichtje:
Zwarte kraai, kauw, ekster, merel, kramsvogel, koperwiek, zanglijster,
spreeuw en grote lijster:
• Gewelde krenten en rozijnen, fruit, schillen en klokhuizen, alle
soorten bessen.
• Op de grond, sneeuwvrij, een open plek met beschutting dichtbij.
Koolmees, pimpelmees, matkop, kuifmees, zwarte mees, staartmees,
groene specht en halsbandparkiet:
• Vetbollen, slingers ongebrande, ongezouten pinda’s, halve
kokosnoot, vogelzaad en zonnebloempitten.
•Op de voedertafel, voederbuis, opgehangen in bomen of struiken.
Specht, boomklever, boomkruiper en gaai:
• Ongezouten pinda’s en noten, vetbollen, zonnebloempitten.
• Eventueel vastgemaakt aan een boomstam op een rustige plek.
Huismus, ringmus, sijs, distelvink, vink, keep, groenling, appelvink,
houtduif en Turkse tortel:
• Onkruidzaden, gemengd strooizaad, zonnebloempitten.
• Op de grond, voedertafel, voederbuis.
Winterkoninkje, heggenmus en roodborstje:
• Universeel vogelvoer, bessen, meelwormen, broodkruimels, maden
en larven, ongekookte havermout.
Oproep
Stuur een foto van je maaksel (liefst met vogels die zitten te eten)
naar ons op via debiesboschonderzoekers@gmail.com, zodat we een
collage van alle maaksels kunnen maken.
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