
Activiteitenprogramma 2021-2022 
JeugdNatuurClub De Wieden 

1 t/m 3 in 2021  
4 t/m 8 in 2022 

 
 

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 (na 12 uur bereikbaar). 

• 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 

• Bij een noodgeval: bel het bezoekerscentrum (0527-205660) of stuur een bericht via de ALERT app groep. In 
deze groep kunt u ook de nummers van de vaste begeleiders vinden (OT=Anja, Lisette en LV=Hans, Maartje) of 
de coördinator (Nel). 

• Bij de locatie hangt het JNC WELKOM spandoek of volg de pijlen op de richtingsbordjes 

• Als uw kind zelfstandig naar huis mag, zorg er dan voor dat de begeleiding dat weet. 
 

 
Activiteit 1 - september: Treed in de sporen van de otter - Staatsbosbeheer 

 8 september OT 14.00 – 16.00 uur  
15 september LV 14.45 – 16.45 uur 

Waar: Veldschuur Bid & Werk, Wijkweg 2, 7954 HP Rouveen, zie routekaartje. 
Inhoud: 2021 is uitgeroepen tot het Jaar van de Otter. Vanmiddag leer je zoveel over de otter dat jij voortaan kan zien 
of er een otter in de buurt is (geweest). We gaan het laarzenpad lopen, dus zorg voor waterdichte schoenen of 
laarzen. 
 
Activiteit 2 - oktober: Natuurfotografie – Schoonewelle Museum voor Natuur en Ambacht 

 6 oktober OT 14.00 – 16.00 uur  
13 oktober  LV 14.45 – 16.45 uur  

Verzamelen: Schoonewelle, Handelskade 25, 8064 DV Zwartsluis, zie routekaartje (in gebouw Sluuspoort) 
Inhoud: Een topfotograaf gaat je leren hoe je de mooiste (natuur)foto’s kan maken. Eerst krijg je belangrijke tips over 
waar je op moet letten en dan buiten aan de slag!  
Verzoek: Neem zelf een fototoestel mee, fotograferen met een mobieltje kan ook! 
 
Activiteit 3 - november: Dieren in de Hoogwaterzone  – Natuurmonumenten 

10 november  OT 14.00 – 16.00 uur 
24 november  LV 14.45 – 16.45 uur 

Waar: parkeerplaats van de vogelkijkhut bij De Auken, Zuidveen, zie routekaartje 
Inhoud: De boswachter van Natuurmonumenten kent dit gebied op z’n duimpje. Samen met hem mogen we 
vanmiddag het verboden gebied van de Hoogwaterzone in. Misschien komen we wel ottersporen tegen of bijzondere 
vogels. De boswachter leert je alle kneepjes van het kijken door de verrekijker. 
Verzoek: zou je zelf een verrekijker mee kunnen nemen? 
 

Onderstaand programma (2022) is nog niet definitief. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten vindt u 
hieronder de plannen. 
 
Activiteit 4 - januari: S.O.S. wilde dieren – Schoonewelle Museum voor Natuur en Ambacht 

12 januari OT 14.00 – 16.00 uur 
19 januari LV 14.45 – 16.45 uur 

Verzamelen: Schoonewelle, Handelskade 25, 8064 DV Zwartsluis, zie routekaartje (in gebouw Sluuspoort) 
Inhoud: De winter is voor veel dieren een moeilijke tijd. Er is weinig eten en het is koud. Maar ook in de rest van het 
jaar is het leven voor (wilde) dieren vol gevaren. Wat wordt er gedaan om dieren in nood te helpen? De 
dierenambulance vertelt over hun werk en daarna we gaan naar buiten. Daar mag je een kijkje nemen in de 
ambulance, neemt de boswachter je mee op onderzoek en doen een quiz om je kennis te testen.  
 
Activiteit 5 - februari: Slapend de winter door… – Natuurmonumenten  

 9 februari OT 14.00 – 16.00 uur 
16 februari LV 14.45 – 16.45 uur 

Verzamelen: Bezoekerscentrum De Wieden, Beulakerpad 1, 8362 AH St. Jansklooster, zie routekaartje 

mailto:jncdewieden@natuurmonumenten.nl
https://www.google.nl/maps/place/%22De+Veldschuur%22/@52.6067784,6.107358,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x83baa963359eb943
https://www.google.nl/maps/place/Handelskade+25,+8064+DV+Zwartsluis,+Nederland/@52.630282,6.0063822,13z/data=!4m5!3m4!1s0x47c8713119bb1d97:0xcade33f33ffc134a!8m2!3d52.6404297!4d6.0730351
https://www.google.nl/maps/place/De+Auken,+Zuidveen/@52.7639188,6.0841053,14z/data=!4m5!3m4!1s0x47c86ef688656019:0xaf4a3c02c3bf9ab6!8m2!3d52.7639188!4d6.1016148
https://www.google.nl/maps/place/Handelskade+25,+8064+DV+Zwartsluis,+Nederland/@52.630282,6.0063822,13z/data=!4m5!3m4!1s0x47c8713119bb1d97:0xcade33f33ffc134a!8m2!3d52.6404297!4d6.0730351
https://www.google.be/maps/place/Beulakerpad+1,+8326+AH+Sint+Jansklooster,+Nederland/@52.6808664,6.019954,14z/data=!4m5!3m4!1s0x47c87a815737a793:0xaa01ce7037e9bb8e!8m2!3d52.6845282!4d6.0032921


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?  En hoe doen planten het? 
 
Activiteit 6 – maart : Aan de slag! - Natuurmonumenten  

9 maart OT 14.00 – 16.00 uur 
16 maart  LV 14.45 – 16.45 uur 

Verzamelen: ergens in De Wieden, locatie wordt nog vastgesteld 
Inhoud: Er wordt hard gewerkt in De Wieden om het gebied geschikt te houden voor de planten en dieren die er 
leven. Vanmiddag gaan jullie meehelpen met het beheer. 
Let op: draag oude kleren, doe laarzen aan en heb je werkhandschoenen: neem die dan mee. 
 
Activiteit 7 - april: Vissen – Staatsbosbeheer  

13 april    OT 14.00 – 16.00 uur  
20 april    LV 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 mag er daarom 
van groep gewisseld. Vooraf vragen we per mail of je deze keer wil ‘hoppen’ naar de andere middag.  
 
Activiteit 8- mei: Natuurpark JNC (seizoensafsluiting) - Staatsbosbeheer 
 18 mei  OT+LV    14.45 – 16.45 uur  
Verzamelen: De Zwarte Dennen, Vijverweg, 7715 PA Punthorst, zie routebeschrijving.  
N.B. Dit is de P bij het belevingspad, dus niet die bij de kiosk!  
Inhoud: Het is het jaar 2522, 500 jaar later dan nu. Zouden de dieren die nu nog vrij in de natuur leven, zoals otters 
en reeën, er dan nog zijn? Misschien alleen in natuurparken! Hoe zou zo’n natuurpark van de toekomst eruit zien? 
Wonen de dieren in hokken of zitten ze samen in één groot park? Dat mag jij gaan bedenken en hier een mooi park 
voor maken! Aan het einde laat je aan je ouders zien hoe jij denkt dat het wordt. 
Om 16.15 uur worden de ouders verwacht op bovengenoemd parkeerterrein voor een rondleiding door het 
Natuurpark JNC. Daarna sluiten we samen het clubseizoen af.  
 
 
 

JeugdNatuurClub De Wieden is een samenwerking in de regio tussen: 
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