
Jaarverslag 2022 Jeugdclub De Bosvriendjes 
 
De jeugdclub werkt met schooljaren, waardoor het jaar 2022 bestaat uit de maanden januari tot en met 
juni en september tot en met november. 
 
Leden 
 
In januari hadden we 20 leden, 16 jongens en 4 meiden. Omdat er tussentijdse afmeldingen waren, 
hebben we in de loop van het jaar nog 3 jongens toegelaten. Voor de zomer waren er diverse 
afmeldingen, waardoor er na de zomer ruimte was voor alle spontane aanmeldingen: vriendjes en 
vriendinnetjes, broertjes, maar ook een meisje dat op een camping in Frankrijk enthousiast gemaakt is 
door IVN-ers! Sinds de zomer hebben we 24 leden, 17 jongens en 7 meisjes. 
We maken bewust geen reclame, de huidige groepsgrootte is goed en voor het weer opstarten van een 
tweede groep hebben we onvoldoende begeleiders. 
 
Begeleiders 
 
De vaste groep begeleiders bestond tot de zomervakantie uit Joke Veltkamp, Myrthe Romeijn, Wim 
Koops en Ineke Jansonius. Dit is een te kleine groep om altijd met vier begeleiders aanwezig te zijn, 
zeker wanneer mantelzorgtaken en vakanties voor afwezigheid zorgen. Gelukkig hebben we veel hulp 
gehad van andere IVN-gidsen en ouders, zodat de middagen altijd op een verantwoorde manier door 
konden gaan. Mayra, Ineke en Tim (IVN Natuurgidsenopleiding), Sanne (oud-Bosvriendje), Marre en 
Sylvia (ouders), Truus en Kike (schoolgidsen) bedankt! 
Na de zomer waren we met vijf vaste begeleiders: Joke Veltkamp, Myrthe Romeijn, Wim Koops, Sylvia 
van Bruggen en Ineke Jansonius. In oktober viel Wim helaas voor langere tijd uit en konden we Bram van 
Veldhuisen als nieuw teamlid verwelkomen. Alleen in oktober hadden we door ziekte hulp van ouders 
nodig, Fleur en Joris bedankt! 
De praktijk leert dat je een vaste groep van 6 mensen nodig hebt om speelruimte te hebben bij ziekte en 
vakantie. 
 
Activiteiten 
 
In januari hadden we een middag in het bos met zelf een speer 
maken, op jacht gaan en daarna ook nog vuur maken en warme 
pannenkoeken eten. Er is met veel aandacht hard gewerkt!  
In februari gingen de Bosvriendjes aan de slag op de Heide. Het 
was een fijne middag met veel zon. Ontelbare kleine boompjes en 
uitgelopen stobben werden afgeknipt en op grote hopen gegooid. 
Dat leverde een lekker verend bed op. Nu krijgt de hei meer zon, 
maar ook de vele mieren die hier in dit mierenreservaat leven. 
In maart liepen De Bosvriendjes een speurtocht met spelletjes en 
leerden daarbij veel over het leven van wilde zwijnen. We zochten 
voedsel, gebruikten onze neus om te ruiken, probeerden het geluid 
van een Wild zwijn na te doen, mochten wentelen in de modder en 
schuren langs een boom, maakten een ketel, keken met een 
speciale bril als een Wild zwijn en probeerden met een touw te 
ontdekken hoe sterk wij zijn zoals Wilde zwijnen dat in een gevecht 
doen. 
In april waren we in de Wageningse bovenpolder voor een 
natuurbingo. In de uiterwaarden is in deze tijd meer te beleven dan 
in het bos. De Bosvriendjes speurden enthousiast om de bingokaart vol te krijgen. Ook is het heerlijk om 
hier langs de waterkant te spelen. Het hoge water van de weken ervoor was weer aan het zakken, zodat 



er ook enkele schelpen gevonden werden. Na de pauze met sap en banaan speelden we het paddenspel 
waarbij de roofdieren de padden moesten zien te vangen.  
In mei genoten de Bosvriendjes opnieuw van een prachtige zonnige 
middag toen ze met een schepnet probeerden zoveel mogelijk 
beestjes te vangen. Onder de laag kroos in de singel bij Veldhuizen in 
Ede vingen ze o.a. een schorpioen, jonge snoek, zwemwantsen, 
bloedzuigers, kikkertjes,  kikkervisjes, vlokreeften, kokerjuffertjes en 
watervlooien. 
In juni sloten we het Bosvriendjesjaar af op onze vertrouwde plek in 
het bos. Het was modderdag en dat vierden we met het maken van 
moddermonsters en modderschilderijen. Daarnaast hadden we een 
verenpuzzel en een speuropdracht die na oplossing tot een code leidde om een slot van de schatkist te 
openen. Helaas was één slot verkeerd ingesteld, waardoor het laatste groepje toch een 
schroevendraaier nodig had om de kist te openen. Gelukkig hebben de scouts genoeg gereedschap te 
leen. Inmiddels is het slot door consequent alle opties te proberen weer open. 
In september gingen we met Wim in gesprek over het gebruik van maskers 
in verschillende culturen. Zo kwamen we goed in de stemming voor een 
creatieve middag. Daarna kregen de oudere Bosvriendjes de leiding van een 
bostocht om spullen te verzamelen voor een masker. Ineke had voor elk 
Bosvriendje een eigen zakje Natuurschatten gemaakt. Genoeg te vinden! Er 
zijn ook nog schatten mee naar huis gegaan. De Bosvriendjes hebben 
enthousiast getekend, geknipt, geniet en geplakt en prachtige maskers 
gemaakt. 
In oktober begonnen we met een kringgesprek over het bijzondere netwerk 
onder de grond. Daarna gingen we op zoek naar de vruchten die bij al die 
ondergrondse draden horen. Ineke had een speciale 
paddenstoelenzoekkaart samengesteld met de paddenstoelen in groepen 
in relatie tot hun voedsel. Na de pauze met champignonsoep werd in een 
ren-je-rot quiz de kennis van paddenstoelen getest. Nou, dat was heel veel! 
In november hadden we weer een speurtocht in het teken van 
een dier. Dit keer de bosuil en andere soorten uilen. Veel 
opdrachten met kaartjes, wat een intensieve voorbereiding 
vroeg. We hadden slimme uilen die de ‘’piepende’’ muizen goed 
wisten te vinden, tekenden uilen, leerden hun geluiden 
herkennen en vonden na goed speuren de bosuilenkast. We 
waren verrast dat bosuilen ook vogels zo groot als een duif eten 
en leerden veel van de weetjes tussendoor.  
In december hebben De Bosvriendjes kerstvakantie. Ze krijgen 
dan wel een nieuwjaarskaart. Dit jaar met een beschrijving hoe 
je een appelhanger voor de vogels maakt. 
 
Vrijwilligers werven 
 
In oktober deden Joke en Ineke mee aan de vrijwilligersbanenmarkt van Wageningen voor De 
Bosvriendjes en de scholenwerkgroep. Hoewel dit niet direct vrijwilligers heeft opleverde, zijn de 
contacten met de vrijwilligerscentrale hierdoor wel weer aangehaald. Dat is belangrijk, want via 
vrijwilligerscentrales en de vacatures op de eigen website hebben we de laatste jaren onze vrijwilligers 
van buiten de eigen vereniging geworven. 
 
Verslaglegging 
 
Verslagen met foto’s van de activiteiten verschijnen op een blog, die via de website van IVN Ede te lezen 
is. Daarnaast verschenen er verslagen in Groene Gids 1 en 2 en op Facebook (april en juni). 
 
Januari 2023 
Ineke Jansonius 


