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De Fladderaars, kinderen van 8-12 jaar, 

komen op de tweede zaterdagochtend van 

de maand van 9.15 – 11.45 uur bij elkaar. 

Deze kinderen zijn voor een heel 

schooljaar lid en betalen daarvoor een 

bijdrage van € 14,00 per jaar.

Fladderaars nemen zelf iets te eten en te 

drinken mee, liefst in een tas en ze 

hebben natuurlijk kleding aan die tegen 

een stootje kan.

Zin om een keertje mee te doen, stuur een 

mail naar fladderaars@gmail.com en je 

krijgt zo snel mogelijk antwoord.

about:blank


10 september – Safari in de (moes)tuin
De meeste bodemdieren zijn klein, maar doen 
grootse dingen voor de natuur. Zoek mee en ontdek 
welke kleine beestjes bij jou in de buurt de bodem 
gezond houden. Zijn ze schadelijk of nuttig. Help je 
mee om dit uit te zoeken?

8 oktober – Vleermuizen spotten 
(afwijkende tijd)
Ze komen tevoorschijn als het gaat schemeren en ze 
gebruiken echolocatie bij het vangen van hun prooi.
Juist, we gaan vleermuizen spotten!  We gaan ’s 
avonds met elkaar op pad, gewapend met zoeklichten 
en batdetectors. Nog nooit zag en hoorde je een 
vleermuis zo dichtbij. 
Wie durft er mee met deze spannende activiteit?

12 november – Dierenambulance
Vandaag maken we kennis met de dierenambulance 
en nemen een kijkje bij de egelopvang. We zien wat 
de dierenambulance allemaal bij zich heeft en wat de 
medewerkers zoal tegenkomen. 
Egeltjes zie je niet vaak, maar ze zijn er wel en hebben 
het niet altijd gemakkelijk. Wat kunnen we zelf doen 
om de egels een handje te helpen?

10 december – Feest voor de vogels
In december vinden veel mensen het fijn om bij 
elkaar te komen en gezellig samen te eten. Maar hoe 
zit dat met de vogels? Voor hen is er in de winter 
weinig voedsel te vinden. Wij zorgen er vandaag  voor 
dat er ook voor de vogels een feestmaal komt. Help je 
mee?

Op al deze vragen krijg je antwoord. Want we gaan op 
bezoek bij boerderij Brentano aan de Ridderbuurt. 
Zijn er misschien al jonge kalfjes en lammetjes 
geboren? En mogen we het weiland in om 
vogelnestjes te zoeken, die we afbakenen? Om te 
beschermen? Kortom, genoeg te beleven en te doen 
deze ochtend.

13 mei – Eten uit de Natuur
Natuurlijk weet iedereen dat eten niet zomaar in de 
supermarkt komt te liggen. Al ons voedsel komt 
uit de natuur. Maar wist je dat je zelf buiten ook van 
alles kunt vinden waar je heerlijk mee kan koken? 
Vandaag gaan we leren welke planten of bloemen 
eetbaar zijn en daar heerlijke hapjes meemaken.

10 juni – Eindactiviteit
Alweer de laatste activiteit van het seizoen. En zoals 
jullie inmiddels een klein beetje gewend zijn, is de 
laatste activiteit een beetje anders en bovenal een 
verrassing. We zijn deze dag iets langer op pad dan 
normaalgesproken.

14 januari – Duurzaamheid 
Voor de toekomst van de wereld is het heel belangrijk 
dat we duurzamer gaan produceren en leven. Je kunt 
daarbij denken aan bijvoorbeeld wind- en zonne-
energie, maar ook aan het scheiden van afval. Spullen 
hergebruiken, iets korter douchen, de verwarming 
wat lager zetten en een warme trui aan doen. Je kunt 
zelf al heel veel doen en alle kleine beetjes helpen! 
Op deze ochtend gaan wij zo duurzaam mogelijk aan 
de slag. Kom op de fiets of lopend . Neem wat te eten 
en drinken mee in een duurzame verpakking.

11 februari – Knotten en zagen
(afwijkende locatie)
In onze omgeving hebben we mooie landschappen, 
maar die moeten wel onderhouden worden. Dat doen 
de mensen van het Vrijwillig Landschap Beheer en wij 
gaan daar vandaag bij helpen. Zin om mee te doen? 
We gaan bomen knotten, takken zagen en bosjes 
opknappen. Natuurlijk krijg je eerst uitleg over het 
gereedschap. En na afloop bakken we broodjes bij het 
vuur, lekker!

11 maart – Vogels spotten
(afwijkende locatie)
We gaan naar het Zaans Rietveld, een natuurgebied 
aan de buitenrand van Alphen aan den Rijn. Dit keer 
gaan we speciaal voor de vogels. We nemen kijkers 
en een telescoop mee om ze ongestoord te zoeken 
en te bekijken als echte vogelaars.

15 april - Op de fiets naar een echte boerderij
(afwijkende locatie) 
Hoe wordt kaas gemaakt en waarvan? Wat is het 
verschil tussen een pink en een vaars? En hoelang is 
een schaap of een koe drachtig?


