
FLADDERAARS VANGEN GEUREN EN DROMEN 
  
  
Op 12 mei, de dag voor moederdag zijn wij met de Fladderaars in de leeftijd van 7-12 jaar buiten op zoek gegaan 
naar heerlijke geuren, zoals die van munt, jasmijn, meidoorn, fluitekruid, oreogano en look zonder look.  

Bij terugkomst in de Vlinder hebben de kinderen deze planten met een vijzel fijngemalen en daarna met olie 
besprenkeld. Er werden lapjes in de heerlijke olien gedaan. Ieder kind heeft zijn persoonlijke "geur" gemaakt.  
Daarna hebben zij de lapjes in een mooi doekje gedaan en hiervan geurzakjes voor hun eigen moeder gemaakt, 
die dichtgebonden werden met versgeplette brandnetelvezels. Deze vezels hebben de kinderen eerst gevlochten 
om een geurend bindtouwtje te maken. 
De begeleiders hebben al brandnetels gezocht, laten drogen, zodat de brandnetels niet meer prikken. 

 
 
Naast het zoeken van de geurende planten, moesten de kinderen niet alleen andere natuurlijke materialen 
zoeken, maar ook buigzame takken van wilg en bosrank. 
Daar hebben zij een dromenvanger van gemaakt. Een dromenvanger is een inheems- Amerikaanse folklore: door 
van natuurlijke materialen een mobiel te maken en deze op te hangen kunnen wij er voor zorgen dat boze 
dromen niet tot kinderen kunnen doordringen en dat zij alleen fijne dromen kunnen ontvangen.  
De dromenvanger houdt de vervelende dromen tegen. Of het waar is? Dat weten wij niet, maar door er een te 
maken gaan wij het vanzelf ervaren. De Fladderaars gaan dit op hun eigen manier verwerken. 
 
Ook konden de kinderen nog andere natuurlijke verrassingen voor moeder maken. Het was weer een feest om 
met de kinderen in en met de natuur bezig te zijn. 
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Met je grote laarzen midden in de poep staan, zitten tussen de kippen en de konijnen en met je handen in de 
aarde wroeten!. 

In de buurt van de Vlinder en de kinderboerderij gonst het van de werkgeluiden. De Fladderaars steken de 
handen uit de mouwen. De tuin van de Fladderaars wordt flink onderhanden genomen; onkruid trekken, harken 
en spitten. Er wordt gezaaid, gepoot en geplant. 
Tenslotte willen wij van de zomer zien en beleven hoe alles groeit en bloeit.  



Met andere kinderen treffen we voorbereidingen voor het grote insectenhotel, dat in mei in de heemtuin bij de 
Vlinder gaat verschijnen. We boren  gaatjes, gaatjes en nog een gaatjes. Ook worden er takken in stukken 
gezaagd, riet geknipt en bamboe gebonden. 
Bovendien is er ook nog  een groep kinderen de stallen aan het mesten van het varken, de kippen, de geiten en 
de schappen. De konijnenhokken moeten schoon. De voerbakken worden geschrobd.  
Kortom, in de omgeving van de Vlinder wordt heel hard gewerkt door veertig kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar.  
Vuil, moe, maar heel tevreden met alles wat zij gedaan hebben gaan zij aan het eind van de ochtend weer 
huiswaarts. De kinderen die in de tuin hebben gewerkt krijgen ook nog potjes gevuld met aarde en zaadjes mee 
naar huis. 

  

Fladderaars bouwen insectenhotels om van de zomer "te verhuren" 

 
De kinderen hebben eerst met veel enthousiasme geluisterd naar Peter Benes (IVN gids en imker). Hij heeft eerst 
met de kinderen verteld over het nut van verschillende insecten, maar in het bijzonder over de solitaire bijen. 
Insecten in het algemeen zijn bij mensen niet erg geliefd, maar insecten spelen door hun verscheidenheid en 
aantal een belangrijke rol in het biologisch evenwicht. Alleen al als voedsel zijn insecten voor vogels onmisbaar.  
Insecten hebben nectar nodig om hun jongen groot te brengen. Door de nectar te zoeken in de bloemen worden 
zij een onderdeel in de voortplanting van de diverse planten. Zij bestuiven de diverse bloemen.  
 
Door het steeds meer "opruimen" van het landschap en tuinen verdwijnen plekjes waar deze insecten zouden 
kunnen leven en waar zij zich kunnen voortplanten. Ook zijn er nog weinig huizen met rieten daken en oude 
schuren. Bovendien zijn veel tuinen voorzien van heel veel steen en jammer genoeg minder bloeiende planten en 
struiken. De Fladderaars gaan de insecten, en vooral de solitaire bijen, helpen door het aanbieden van 
nestgelegenheden.  
 
Daarom hebben veertig kinderen een "hotel" gebouwd om in de zomer kamers "te verhuren" aan de solitaire 
bijen, maar ook aan andere insecten. Zo ontstaat in heel Alphen aan den Rijn en Ter Aar een keten van kleine 
hotelletjes en wordt onze omgeving een paradijs voor insecten.  
Het leuke is dat een aantal kamers door de kinderen te bezichtigen is. Zij kunnen via een gat in de wand de 
plastic buisjes zien, waar solitaire bijen hun jongen in groot brengen. Zo kunnen zij het hele proces van ei tot 
nieuwe bij volgen. Ouders en kinderen hoeven niet bang te zijn voor deze solitaire bijen. Zij steken niet en wonen 
graag in deze woningen, het liefst gericht op het zuiden. 
Met heel veel plezier hebben de kinderen duizenden stammetjes, rietstengels, bamboe, takjes vlier en cornoelje 
uit de omgeving van de Vlinder verwerkt in lege wijnkistjes, die zij thuis op kunnen hangen in de tuin of op het 
balkon.  Na heel veel knippen, plakken met pulp, boren en vullen gingen alle kinderen trots naar huis met een 
mooi insectenhotel.  



  

Fladderaars bezoeken Galloways in de de sneeuw  

Op zaterdag 11 februari 2012 kwam Anton van Winden bij de Fladderaars, de jeugdwerkgroep van  het IVN, op 
bezoek. Anton heeft jarenlang de Galloways van Alphen aan den Rijn verzorgd. Deze runderen lopen o.a. in het 
Zegerplasgebied rondom het bezoekerscentrum Veenweiden (de Vlinder). Hij vertelde de Fladderaars dat deze 
runderen ervoor zorgen dat de omgeving van de Vlinder niet dichtgroeit en dat er daarom niet gekapt hoeft te 
worden. Ze eten de wilgen op en laten de eiken staan. En dat is goed. Ook hoorden ze dat de Galloways 600-700 
kilo wegen. Ze poepen en plassen ieder een kruiwagen per dag vol, wel 60 liter. De dieren zijn over het algemeen 
erg rustig en lief. Wanneer je hen voorzichtig benadert, dan kan je zelfs heel dichtbij komen. En Galloway Kim 
laat zich zelfs aaien. Nu met de sneeuw worden de dieren bijgevoerderd in de kraal naast de kinderboerderij. 

 

  
  
Daarna gingen de kinderen op deze sneeuwwitte en zonnige ochtend wandelend op zoek naar de runderen met 
hun twee jonge kalfjes. Het was een prachtig gezicht om deze donkere Galloways in de sneeuw te zien. Soms 
was het toch ook wel eng als de Galloways heel dicht bij de kinderen kwamen. Na een kwartiertje raakten de 
kinderen en Galloways aan elkaar gewend. We hadden de kinderen gevraagd goed naar de dieren te kijken: de 
neus, de oren, de vacht, de uiers en de staart. Maar ondanks dat de zon scheen kreeg een aantal Fladderaars 
toch last van koude voeten. Daarom wandelden wij weer terug naar de Vlinder. Na een kop warme chocomelk 
gingen wij aan het werk om de dieren te vereeuwigen. Er was verf, lijm, ogen, een schilderpaneeltje, stofjes en 
(nep)bont om mee aan de slag te gaan. zodat iedereen aan het einde van de ochtend met een mooie herinnering 
naar huis is gegaan. 

  



Fladderen in wind en regen 
  
Zaterdag 21 januari waren alle 35 kinderen van de jeugdwerkgroep “De Fladderaars” van het IVN Alphen aan den 
Rijn aanwezig bij de activiteit "donder en bliksem".  
De Fladderaars ontdekten samen met hun begeleiders hoe regen en wind ontstaat, maar ook weten ze nu 
waarom wij seizoenen kennen. Weerkenner en IVN-ner Harm Begeman (uit Nieuwkoop) laat de kinderen vooral 
alle elementen van het weer beleven door met hen proefjes te doen.  
Ieder kind kreeg een ballon en de opdracht: "Blaas een ballon op en wat voel je?" Ja, wind! Daarna werd er water 
gekookt, waardoor er (water)damp ontstond. Hou boven deze damp een koude schaal of bord en er ontstaan 
vanzelf druppels. Veel druppels bij elkaar betekent regen.  
 
In het donker schijnen met een lantaarn op de wereldbol. Draai de wereldbol en je hebt te maken met dag en 
nacht. Als Nederland aan de andere kant van de lantaarn ligt, is het bij ons nacht.  
Maar zo ontdekken wij ook hoe de seizoenen ontstaan. Deze activiteit paste goed bij de nieuwe tentoonstelling in 
het bezoekerscentrum Veenweiden. De tentoonstelling is volledig gericht op het weer.  
Daarna zijn de kinderen enthousiast aan de slag gegaan met het maken van een windvaan, zodat je thuis kunt 
zien waar de wind vandaan komt. Door het grote aantal kinderen is het programma twee keer uitgevoerd.  
  

  

KERSTUKKEN VOOR DE VOGELS 

De jeugdwerkgroep “De Fladderaars” van het IVN Alphen aan den Rijn heeft op zaterdagochtend 10 december 
2011 een kerststuk voor de vogels gemaakt. Door het maken van dit kerststuk helpen De Fladderaars de vogels 
om in de komende koude periode te overleven. De activiteit vond plaats in het bezoekerscentrum De Vlinder. 
  
Alle aanwezige Fladderaars, 28 kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar, luisterden eerst geboeid naar hoe de vogels 
de winter overleven. Dit verhaal werd ondersteund door veel foto's van vogels, die het vogelkerststuk van de 
kinderen kunnen komen bezoeken. De kinderen waren enthousiast, stelden vragen, maar vertelden ook hun 
eigen ervaringen. Ook hoorden de kinderen hoe je aan de snavel kunt zien of de vogel insecten of juist zaden eet. 
Vogels, die insecten eten trekken in de winter dan ook vaak naar warmere landen, omdat de insecten er dan in 
ons land niet zijn en vaak ook in winterslaap zijn. Maar vogels die zaden eten kunnen wij juist helpen. Het is dan 
belangrijk om te weten welk voedsel je voor de vogels kan neerzetten of ophangen in je tuin of op je balkon.  



 

 
Na het informatieve gedeelte gingen de kinderen aan de slag met de kerststukken. Deze werden voorzien van 
verschillende eetbare versiersels, zoals ongebrande pinda's. rozijntjes, popcorn, gedroogde appels, bessen, 
rozebottels, walnoten, hazelnoten, zonnebloem- en pompoenpitten en andere zaden. We hadden de kinderen 
vooraf opdracht gegeven om hiernaar te gaan zoeken in de natuur. Er was volop materiaal voor alle kinderen. 
Een aantal kinderen ging aan de slag met een staand kerststuk van allerlei takken in een pot. Anderen waagden 
zich aan het maken van een moeilijke kerstkrans. Daarnaast werden er van lege melkpakken en yoghurtpotten 
voerbakjes gemaakt, maar er werden ook  slingers geregen. Er is was genoeg materiaal voor alle kinderen om. 
Als het aan de kinderen ligt zullen de vogels in Alphen deze winter zeker geen honger lijden! 

  

  

Ambulance brengt verzwakte egel naar de Fladderaars. 

Tijdens de activiteit van de Fladderaars op zaterdagochtend 19 november j.l. werd een veel te kleine egel door de 
dierenambulance bij de Fladderaars gebracht. Waarom naar de Fladderaars?  

Daar luisterden 30 kinderen naar Anita van Doorn van de dierenambulance en naar Wilma de Lange van de 
egelopvang Boskoop. Zo beleefden de kinderen direct hoe de dierenambulance en de egelopvang samenwerken 
en elkaar nodig hebben.  

                                  

  



De egel werd aangemeld bij de dierenambulance door bewoners van de Meerzichtflat. Zij maakten zich zorgen 
over de te kleine egel, die rond de flat liep te scharrelen. De medewerkers van de dierenambulance zijn 
polshoogte gaan nemen en hebben de egel direct meegenomen om aan de egelopvang te overhandigen. En 
deze organisatie was bij de jeugdgroep van het IVN Alphen aan den Rijn aanwezig. Daar werd de egel liefdevol 
en vooral warm opgevangen. De kinderen konden gelijk het verschil zien tussen een gezonde egel, die 
zelfstandig de winter door kan komen en een te kleine egel, die het zonder hulp niet gaat overleven in de 
komende koude periode. Bovendien zagen de kinderen dat de egel veel teken had. De Fladderaars hadden als 
tegenprestatie veel handdoeken en kattenvoer voor de dierenopvang meegenomen, om de organisaties te helpen 
bij hun werk. Aan het eind van de ochtend hebben de kinderen nog twee egels van klei gemaakt. 
 
Veel natuurlijk materiaal werd er gebruikt bij het maken van de egels: de bolsters van de tamme- en 
paardenkastanje, de kaardenbol, dennenappels, de zaadomhulsels van de hazelnoot, maar er kon ook gewoon 
een egel gemaakt worden met behulp van cocktailprikkers 

  

Breek de boel maar af".  

Dit was het onderwerp van oktober. Jan Moerbeek hadden wij als spreker uitgenodigd en hij wist de kinderen te 
boeien met beschimmelde appels en boterhammen, paddestoelen, beukennootjes, kastanjes en bladeren. Wat is 
het verschil of juist de overeenkomst tussen een paddestoel en die beschimmelde boterham. Niet alle kinderen 
vonden de beschimmelde mandarijn fijn om te zien en werden er zelfs wat misselijk van. Maar wat gebeurt er 
allemaal in de herfst, maar ook het "waarom" van deze veranderingen. Vijftien kinderen hebben genoten van dit 
spektakel van Jan. Na het verhaal zijn Jan, de Fladderaars en alle begeleiders naar buiten gegaan en hebben 
daar gezocht naar allerlei herfstverschijnselen rond het IVN gebouw de Vlinder. Er was genoeg te zien en te 
beleven. 
Daarna hebben de kinderen voor het eerst in hun eigen tuin gewerkt. Deze is nu eindelijk gebruiksklaar gemaakt. 
De kinderen mogen, als het weer het toelaat, in de komende maanden in hun eigen tuin allerlei zaken gaan 
planten: rabarber, tomaten, pompoenen, maar ook bijvoorbeeld aardbeien. De bedoeling is dat een aantal 
kinderen maandelijks "werken" in de tuin en dat wij volgend jaar ook met de opbrengsten aan de slag gaan. En 
als wij er niet van kunnen genieten, dan is het voer voor de vogels en de andere dieren. 
Aan het eind van de ochtend was het tijd voor een statiefoto. Er waren veel nieuwe Fladderaars, maar ook de 
groep begeleiders is zo goed als nieuw. Dus tijd om ons voor te stellen.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 


