
Activiteitenprogramma  
JeugdNatuurClub De Wieden 

Activiteit 1 t/m 8 (seizoen 2019-2020) 
 
 

 

Om elke keer aan te denken: 
• Kijk tevoren op de website voor mogelijke wijzigingen in het programma of de routebeschrijving 
• Kom op tijd, maar niet vroeger dan 10 minuten voor de start. 
• Kan je niet, zorg er dan voor dat je op tijd bent afgemeld: 

▪ via jncdewieden@natuurmonumenten.nl 
▪ of telefonisch bij Bezoekerscentrum De Wieden: 0527-205660 (tijdens openingsuren). 

• Doe kleding aan die tegen een stootje kan en vies mag worden 
• Trek laarzen of stevige, waterdichte schoenen aan, neem je beste humeur mee 
• Voor eten en drinken wordt gezorgd, geen snoep mee 
• Tijdens de activiteit is de begeleiding alleen in geval van nood bereikbaar op 06-83407835 
• We verzamelen bij de JNC vlag of volg de richtingsbordjes 
• Als uw kind zelfstandig naar huis mag, meld dat dan aan de begeleiding. 

 
 
Activiteit 1: Laarzenpad De Wieden - Natuurmonumenten 
  4 september 14.00-16.00 uur  

11 september 14.45-16.45 uur 
Verzamelen: op het grasveld voor Bezoekerscentrum De Wieden, Beulakerpad 1, 8326 AH St. Jansklooster  
Inhoud: Op het laarzenpad doen we samen spel- en natuuractiviteiten.  Zo wordt het een fijne start van het nieuwe 
jeugdnatuurclub seizoen. 
 
Activiteit 2: Schemerdieren – Natuurmonumenten  

2 oktober 19.00 – 20.30 uur  
4 oktober  19.00 – 20.30 uur  

Verzamelen:  in de buurt van Halleweg 2, 8326 AP St. Jansklooster, zie routebeschrijving 
Inhoud: Eigenlijk is het verboden om na zonsondergang natuurgebieden in te gaan, maar wij hebben voor deze keer 
toestemming gekregen! We gaan 's avonds Landgoed Oldenhof in, op zoek naar vleermuizen en andere schemer- en 
nachtdieren.  
 
Activiteit 3: Staphorsterbos & heide - Staatsbosbeheer 

Oranjetipjes 14.00-16.00 uur 6 november 
Laatvliegers 14.45 – 16.45 uur 13 november 

Verzamelen: werkschuur Staatsbosbeheer, Vijverweg 5, 7715 PA Punthorst, zie routebeschrijving 
Inhoud: Staatbosbeheer is gek op bomen, maar niet op elke plek. Dus wel in het bos, niet op de heide. Vanmiddag 
gaan we met boompjes weghalen en daarna kan je hutten bouwen. Doe je laarzen of stevige schoenen aan en kleren 
die tegen een stootje kunnen! 
N.B.: heb je zelf werkhandschoenen? Breng die dan mee! 
  
Activiteit 4: Vogels in de winter – Schoonewelle  

Oranjetipjes   8 januari 14.00 – 16.00 uur 
Laatvliegers 15 januari 14.45 – 16.45 uur 

Verzamelen: Schoonewelle, Handelskade 25, 8064 DV Zwartsluis (in gebouw Sluuspoort), zie routebeschrijving 
Inhoud: De vogels in je tuin, in het park in de buurt of op het schoolplein zullen blij zijn met wat je vandaag gaat doen. 
We gaan namelijk vogelvoer maken. Wie weet zijn het wel de vogels die geboren zijn in het nestkastje dat je vorig jaar 
gemaakt hebt, die nu van je vogelvoer gaan eten! 
 
Activiteit 5: Diersporen – Natuurmonumenten  

Oranjetipjes  5 februari 14.00 – 16.00 uur 
Laatvliegers 12 februari 14.45 – 16.45 uur 

Verzamelen: werkschuur Reeënweg, Reeënweg 1, Wanneperveen: zie routekaartje 
Inhoud: Buiten stikt het van de dieren, maar de meesten zijn goed verstopt en laten zich niet zien. Toch kan je hun 
aanwezigheid wel ontdekken, als je maar weet waar je op letten moet. Ben jij een goede spoorzoeker? 
 
Activiteit 6: Overleven in de natuur – Schoonewelle  

Oranjetipjes  4 maart 14.00 – 16.00 uur 
Laatvliegers  11 maart  14.45 – 16.45 uur 

Verzamelen: Schoonewelle, Handelskade 25, 8064 DV Zwartsluis (in Sluuspoort), zie routebeschrijving 
Inhoud: Zo aan het eind van de winter kan het nog bitter koud zijn. Hoe zorg je ervoor dat je buiten niet bibbert van de 
kou? Daar hebben dieren en mensen zo hun eigen manieren voor. 

http://www.np-weerribbenwieden.nl/node/547
mailto:jncdewieden@natuurmonumenten.nl
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Activiteit 7: Vissen – Staatsbosbeheer  

Oranjetipjes 8 april   14.00 – 16.00 uur  
Laatvliegers  15 april   14.45 – 16.45 uur  

Verzamelen in De Olde Maten 
Inhoud: Er gaat vanmiddag een onderwaterwereld voor je open! Zoveel verschillende soorten vissen zijn er in dit 
natuurgebied. En natuurlijk mag je tot slot ook nog een hengeltje uitwerpen…. 
N.B. In april zijn er op woensdagmiddagen in onze regio schoolvoetbal toernooien. Voor deze keer is kan er van 
groep gewisseld. We informeren u tevoren per mail over de exacte verzamelplek en u kunt dan doorgeven of uw kind 
wil ‘hoppen’ naar de andere middag.  
 
 
Activiteit 8: Feestelijke Seizoensafsluiting: 15 jaar JNC De Wieden - Natuurmonumenten 
 Alle groepen 13 mei  14.45 – 16.45 uur  
Verzamelen: Weidevol, Oppen Swolle 23, 8064 PZ Zwartsluis, zie routekaartje 
Inhoud: Op een ochtend loopt de boerin naar buiten, maar er is iets anders dan normaal... Dan ziet ze het: in het 
weiland met weidevogels is een moord gepleegd! Wat heeft zich hier afgespeeld? Wie heeft ermee te maken? En wie 
is de dader? Dit ga jij vandaag uitzoeken.  
We sluiten het seizoen af met een feestje, want onze JeugdNatuurClub bestaat al 15 jaar! 
 
 
 

Jeugdnatuurclub De Wieden is een samenwerking in de regio tussen: 
 

            

https://www.google.nl/maps/place/Weidevol/@52.6437704,6.0275817,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47c870b61b4ff9a1:0xeadbe13eb2f1e32d!2sWeidevol!8m2!3d52.6414268!4d6.0268736!3m4!1s0x47c870b61b4ff9a1:0xeadbe13eb2f1e32d!8m2!3d52.6414268!4d6.0268736

