
Activiteitenprogramma  
JeugdNatuurClub De Wieden 

Activiteit 1 t/m 8 (seizoen 2020-2021) 
 
 

 

Om elke keer aan te denken: 

• Kijk tevoren op de JNC ALERT appgroep voor mogelijke last minute wijzigingen 

• 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, zorg voor regenkleding bij onstabiel weer 

• 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 pijlen op de richtingsbordjes 

• Als uw kind zelfstandig naar huis mag, meld dat dan aan de begeleiding. 
 

 
Activiteit 1 - september: Wat kan jij bij de JeugdNatuurClub? - Natuurmonumenten 
  9 september 14.00-16.00 uur  

16 september 14.45-16.45 uur 
Verzamelen: Bezoekerscentrum De Wieden, Beulakerpad 1, 8326 AH St. Jansklooster, zie kaartje 
Inhoud: Wat kan jij zijn bij de jnc: leider, deskundig, slim, handig, durfal, krachtpatser, (on)voorzichtig of helper? Door 
samen verschillende activiteiten te doen starten we deze eerste clubmiddag met een (hernieuwde) onderlinge 
kennismaking. 
 
Activiteit 2 - oktober: Grote Otterskooi met junglepad – Natuurmonumenten  

7 oktober 14.00 – 16.00 uur  
21 oktober  14.45 – 16.45 uur  

Verzamelen: op de P bij De Otterskooi, Dwarsgracht 54, 8355 CW Giethoorn, zie kaartje. 
Vanaf de rietopslag hier gaan we varend naar de eendenkooi, dus zorg dat je op tijd bent! 
Inhoud: In de eendenkooi werden vroegen eenden gevangen om opgegeten te worden. Kooiker Wessel laat zien hoe 
dat ging. En we gaan het jungle pad verkennen. Daar komt bijna nooit iemand..  
 
Activiteit 3 - november: Help de egels - Staatsbosbeheer 

11 november  14.00-16.00 uur  
18 november  14.45 – 16.45 uur  

Verzamelen: werkschuur Staatsbosbeheer, Vijverweg 5, 7715 PA Punthorst, zie kaartje 
Inhoud: Je hebt vast wel eens een egel gezien, maar wat weet je verder van egels? Vanmiddag komt Merel 
Klaarmond ons daar alles over vertellen. Maar we gaan niet alleen luisteren.  
N.B.: Breng dus je eigen hamer mee! 
  
Activiteit 4 - januari: Alle botten verzamelen! – Schoonewelle  

13 januari 14.00 – 16.00 uur 
20 januari 14.45 – 16.45 uur 

Verzamelen: Schoonewelle, Handelskade 25, 8064 DV Zwartsluis (in gebouw Sluuspoort), zie kaartje 
Inhoud: Als kleine jongen begon Jan Wermink al met het verzamelen van botten die hij in de natuur vond. Nu hij groot 
is, noemt hij zichzelf de schedelspecialist. Hij neemt wat van z’n verzameling mee naar de clubmiddag en vertelt 
erover. Maar we gaan ook naar buiten, dus zorg voor een warme jas en stevige schoenen! 
Tip: Heb jij wel eens een bot gevonden en die bewaard? Breng die dan mee en Jan vertelt je wat het is. 
 
Activiteit 5 - februari: Slapend de winter door… – Natuurmonumenten  

10 februari 14.00 – 16.00 uur 
17 februari 14.45 – 16.45 uur 

Verzamelen: werkschuur Reeënweg, Reeënweg 1, Wanneperveen: zie kaartje 
Inhoud: Lijkt je dat wat: slapend de winter door? Veel dieren doen dat, maar hoe zorgen ze ervoor dat ze niet worden 
opgegeten, geen honger of dorst krijgen en geen kou lijden?   
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Activiteit 6 - maart: Natuur in de stad – Schoonewelle  
10 maart 14.00 – 16.00 uur 
17 maart  14.45 – 16.45 uur 

Verzamelen: Schoonewelle, Handelskade 25, 8064 DV Zwartsluis (in Sluuspoort), zie kaartje 
Inhoud: Dacht je dat er in de stad minder natuur is dan op het platteland? Dat heb je mooi mis! In tuinen, parken, 
wegbermen, tussen stoeptegels: overal is natuur. Vandaag gaan we de natuur in de stad opzoeken en wie weet ook 
een handje helpen. 
 
Activiteit 7 - april: Vissen – Staatsbosbeheer  

14 april   14.00 – 16.00 uur  
21 april   14.45 – 16.45 uur  

Verzamelen: Veldschuur Bid & Werk, Wijkweg 2, 7954 HP Rouveen, zie kaartje 
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. Vooraf vragen we per mail of uw kind deze keer wil ‘hoppen’ naar de andere middag.  
 
 
Activiteit 8 - mei: Feestelijke seizoensafsluiting - Natuurmonumenten 
 Alle groepen 19 mei  14.45 – 16.45 uur  
Verzamelen: Weidevol, Oppen Swolle 23, 8064 PZ Zwartsluis, zie kaartje 
Let op: je mag vanaf de dijk niet afslaan naar Weidevol, dus neem al bij De Krieger of bij de rontonde naar 
Genemuiden de paralelweg van Open Swolle die onderlangs de dijk loopt.  
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 (+1) jaar! 
 
 
 

Jeugdnatuurclub De Wieden is een samenwerking in de regio tussen: 
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