
Activiteitenprogramma 2022-2023 
JeugdNatuurClub De Wieden 

1 t/m 3 in 2022  
4 t/m 8 in 2023 

 
 

Om elke keer aan te denken: 
• Kijk vlak tevoren op de JNC ALERT appgroep voor mogelijke last minute wijzigingen of annulering 

• 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: 
▪ bij voorkeur via jncdewieden@natuurmonumenten.nl 
▪ of telefonisch bij Bezoekerscentrum De Wieden: 0527-205660 (na 12 uur bereikbaar). 

• Doe kleding aan die tegen een stootje kan, vies mag worden. Zorg voor regenkleding bij onstabiel weer 

• Trek laarzen of stevige, waterdichte schoenen aan, neem je beste humeur mee 

• Voor iets te eten en drinken wordt gezorgd, geen snoep mee 

• Bij een noodgeval: bel het bezoekerscentrum (0527-205660). 

• 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 0: Kennismakingsmiddag - Natuurmonumenten 

 31 augustus 14.00 – 16.00 uur  en 14.45 – 16.45 uur  
Waar: Bezoekerscentrum De Wieden, Beulakerpad 1, 8362 AH St. Jansklooster, zie routekaartje 
Inhoud: Lijkt het je leuk om met ons mee te doen. Kom dan kennismaken. We gaan een nestkastje 
timmeren en waterbeestjes vangen. Deze middag is vooral voor nieuwe leden bedoeld. Komt er een 
vriendje/vriendinnetje/broer of zus? Dan mag je als lid natuurlijk meekomen en helpen! 
 
Activiteit 1 - september: Op natuuravontuur - Natuurmonumenten 

14 september OT 14.00 – 16.00 uur  
21 september LV 14.45 – 16.45 uur 

Waar: Bezoekerscentrum De Wieden, Beulakerpad 1, 8362 AH St. Jansklooster, zie routekaartje 
Inhoud: Op deze eerste clubmiddag gaan we op het terrein van het bezoekerscentrum verschillende 
activiteiten doen. Zo leren we elkaar  beter kennen en wie weet heb je er aan het eind van de middag 
nieuwe jnc vrienden en vriendinnen bij! 
 
Activiteit 2 - oktober: Vogelringstation Eendenkooi Haasjes – 
Staatbosbeheer 

12 oktober OT 14.00 – 16.00 uur  
26 oktober  LV 14.45 – 16.45 uur  

Waar: Klinkerweg, 8061 PG Hasselt, zie kaartje (zoom in) of gebruik de aparte 
bijlage.   
Inhoud: In de herfst zijn veel vogels op trek naar hun overwinteringsgebied.  
Waar komen ze vandaan, waar gaan ze heen en wat hebben ze onderweg nodig 
om deze prestatie te kunnen leveren? Door vogels te ringen wordt dat 
onderzocht. De Haasjeskooi is zo’n plek waar vogels daarvoor mogen worden gevangen, geringd en weer 
vrijgelaten. Welke vogels zijn er vanmiddag gevangen en is er zoal ontdekt met het ringonderzoek?  
 
Activiteit 3 - november: Paddenstoelen in het Waterloopbos - Natuurmonumenten 

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

Waar: Waterloopbos, Voorsterweg, 8316 PT Marknesse, zie routekaartje 
Let op: kinderen afzetten op de grote P van het Waterloopbos en dan lopend naar Voorsterweg 36 (de 
Werkplaats)  
Inhoud: In het Waterloopbos komen heel veel soorten paddenstoelen voor: samenwerkers, profiteerders 
en zelfs ook moordernaars! Vanmiddag gaan we met al onze zintuigen die paddenstoelenwereld 
ontdekken. 
 
 

mailto:jncdewieden@natuurmonumenten.nl
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
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
https://www.google.be/maps/place/Voorsterweg+36,+8316+PR+Marknesse,+Nederland/@52.6751056,5.9179961,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c87ba2f4cb1eb3:0x3ee219ba7dbb2656!8m2!3d52.6751024!4d5.9201848


Activiteit 4 - januari: Help de vogels – Staatsbosbeheer 
11 januari OT 14.00 – 16.00 uur 
18 januari LV 14.45 – 16.45 uur 

Waar: Veldschuur Bid & Werk, Wijkweg 2, 7954 HP Rouveen, zie routekaartje. 
Inhoud: Wil jij ’s winters ook graag vogels zien en dan het liefst in je eigen tuin? Dat gaat vast lukken met 
wat je deze clubmiddag gaat maken. Vetbollen, pindaslingers of een speciale pizza: de vogels komen 
graag van jouw traktatie snoepen!  
 
Activiteit 5 - februari: Werken in het rietland – Natuurmonumenten 

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

Waar: Bezoekerscentrum De Wieden, Beulakerpad 1, 8362 AH St. Jansklooster, zie routekaartje 
Inhoud: In De Wieden wordt ’s winters hard gewerkt in het rietland. De boswachter van 
Natuurmonumenten kan daarbij jullie hulp heel goed gebruiken. Er zijn verschillende klusjes: maaien, 
kammen, sjouwen, branden. En natuurlijk schaften! 
Aandachtspunt: je wordt echt vies, dus trek laarzen en werkkleding aan (of breng een overal mee). 
Verzoek: Breng je eigen werkhandschoenen mee. De JNC heeft zelf een beperkte hoeveelheid kleine 
maten. 
 
Activiteit 6 – maart : Reeën kijken – Natuurmonumenten 

8 maart OT 17.00 – 19.00 uur 
15 maart  LV 17.15 – 19.15 uur 

Waar: P bij zwembad de Kragge, Julianastraat 24A, 8064 CD Zwartsluis: zie kaartje 
Let op: er wordt voor broodjes en drinken gezorgd. Laat het ons op tijd weten als uw kind een dieet heeft. 
Inhoud: Als iedereen naar huis is, gaan wij met een boot De Wieden in om reeën te kijken. Kan jij het 
verschil tussen een bok en geit zien? En kan je zien of het een jong of een oud dier is? Als er tijd genoeg 
is, gaan we ook even van boord en vinden we misschien ook nog wel reeën sporen. 
Tip: neem een verrekkijker mee 
 
Activiteit 7 - april: Het land van de kievitsbloem - Staatsbosbeheer 

12 april    OT 14.00 – 16.00 uur  
19 april    LV 15.00 – 17.00 uur ivm langere reistijd start LV kwartier later! 

Verzamelen: Gennerdijk 10, 8061 PR Hasselt: zie kaartje 
Inhoud: Dit keer zoeken we de randen van ons gebied op, maar dan ook voor iets heel bijzonders! Nergens 
anders in Nederland vind je zulke bijzondere weilanden. We gaan op zoek naar de kievitsbloem: een van 
de mooiste bloemen in ons land!  
 
Activiteit 8 - mei: Seizoensafsluiting, vossenjacht – Nationaal Park Weerribben-Wieden 
 10 mei  iedereen    15.00 – 16.00 uur  
Verzamelen: P bij Kanaalweg 2, 8356 VS Blokzijl bij het kanon van Blokzijl (kaartje) daarna lopen naar het 
kanon.  
Inhoud: Deze bijzondere seizoensafsluiting doen we samen met de natuurkinderen van JeugdNatuurClub 
De Weerribben. Jullie gaan op vossenjacht. Als je alles wat je geleerd hebt bij de JNC gebruikt, lukt het je 
groepje vast wel om op tijd alle vossen te vinden! 
 
 

JeugdNatuurClub De Wieden is een samenwerking in de regio tussen: 
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