Verslagen van de activiteiten De Fladderaars

De Fladderaars op 12 december 2015 hebben geen vreemde ziekte, maar hebben buiten
meegedaan aan het stippenspel. Op hun handen werden allemaal stippen geplaatst. Het leek wel
of ze een vreemd soort "mazelen" hadden.
Daarna moesten ze heel hard aan het werk om een kerstboom voor de vogels te maken. En dat de
laarzen nodig zijn is op de foto goed zichtbaar.
Zagen, timmeren, lijmen en knopen (iets wat ze heel moeilijk vinden). De Fladderaars moesten
heel hard aan het werk om alle opdrachten goed uit te voeren. Maar het resultaat mag er zijn. Een
boom vol heerlijkheden voor de vogels.

Een tegeltuin is geen egeltuin
14 november 2015

"Een tegeltuin is geen egeltuin", zei Luuk tijdens het prachtige verhaal over het leven van egels,
verteld door Wilma van de Egelopvang Den Haag. Ademloos luisterden de kinderen naar haar,
maar ook hingen ze aan de lippen van Anita van de dierenambulance Alphen aan den Rijn.
De egelopvang vangt zieke egels op, maar ook verlaten jonge egels. Als een baby-egel heeft in de
buik van de mama nog geen echte stekels. Die zitten verborgen in een vliesje, dat opdroogt, zodra
de baby-egel wordt geboren. Dan komen ze te voorschijn. De kinderen hoorden over een
egelvriendelijke tuin met ...een hoekje met bladeren. Maar dat een egel heel goed kan zwemmen
was ook iets nieuws voor de meeste kinderen.
De Fladderaars mochten de opgezette egel voelen en bekijken. En Anita van de dierenambulance
vertelde over het chippen van katten en honden, zodat de vrijwilligers van de dierenambulance
gevonden dieren weer thuis kan brengen. Zij demonstreerde hoe zij een hond, maar ook een
zwaan in nood vangen en meenemen. Ook brengen zij regelmatig egels naar de opvang in Den
Haag. Bovendien mochten de kinderen allemaal in de dierenambulance een kijkje nemen.
Alle Fladderaars hadden stapels handdoeken verzameld waarmee de zowel de egelopvang als de
dierenambulance heel blij zijn en zeker weer een half jaar vooruit kunnen.
De handdoeken liggen in de hokken bij opvang en vervoer. Ook brachten zij kattenvoer en
schoonmaakmiddelen mee als dank voor hun bezoek aan de Fladderaars.

Waterspin, kruisspin en vogelspin bij de Fladderaars
De Fladderaars hebben zaterdag 10 oktober genoten van diverse spinnen: vogelspinnen,
kruisspinnen en waterspinnen. Grote spinnen in een bak, spinnen in een web en spinnen in het
water. In alle kleuren en maten.
De vogelspinnen zijn heel wat groter dan de kruisspinnen. De kruisspinnen zien wij in de herfst
veelvuldig in onze tuin. De kinderen zijn op zoek gegaan naar kruisspinnen in de tuin rondom de
Vlinder. Ook hebben zij in de sloot gezocht naar waterspinnen, een heel bijzonder waterdiertje.
Ook leerden de kinderen (en ouders) een heleboel leuke wetenswaardigheden over de spinnen: 8
poten, maar ook 8 ogen. En alle ogen hebben een eigen functie. De Fladderaars hebben met eigen
twee ogen gezien hoe een spin zijn draden maakt.
De vogelspinnen Charlotte en Liselotte, de huisdieren van Omar Vogel, kwamen op bezoek. Het
zijn twee vrouwtjes spinnen, die wel 30 jaar oud kunnen worden. Een vrouwtje kan je herkennen
aan haar dikke achterlijf. Het mannetje vogelspin sterft in zijn zesde levensjaar, wanneer zijn taak
van het bevruchten van een vrouwtje er op zit. Vol spanning mochten alle kinderen vogelspin
Charlotte op hun hand of been voelen.
En daar moesten heel veel kinderen toch wel wat angst overwinnen, wat van hun gezicht is af te
lezen.

Fladderaars ontdekken bijzondere kriebelbeestjes
12 september 2015

De eerste ochtend van het nieuwe seizoen van de Fladderaars stond in het teken van
kriebelbeestjes. Vijfendertig kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar gingen op verschillende
plaatsen op zoek naar kriebeldiertjes. Ze kwamen er al snel achter dat er in de moetstuin vaak
heel andere diertjes zitten dan in het bos.
Bijna de helft van de groep de Fladderaars zijn nieuw. Daarom is een kennismakingsspel heel
welkom om elkaar te leren kennen. Dan snel op onderzoek uit. In de tuin vonden wij de eitjes van
het koolwitje (een vlinder) op de boerenkool. Ook zagen wij veel gaten in de bladeren.
De aanwezige rupsjes op de kool eten, eten en eten, net als Rupsje Nooitgenoeg. Maar ook de
prachtige rups van de Witvlakvlinder werd door de kinderen in een loeppotje bewonderd. Kikkers
- groot en klein -, salamanders, larven van kevers, maar ook heel veel kevers werden opgepakt en
bekeken. En de kinderen leerden ook hoe de pissebed aan zijn naam kwam.

Maar pak ook een regenworm op en kijk eens goed hoe deze beweegt. Heel bijzonder is de
vangst van een duizendpoot, die zo snel is met al die pootjes dat je hem bijna niet kan pakken

Salamanders, een snoek, kikkers en nog veel meer! 13 en 14 juni 2015
Vol spanning en met een schepnet, emmer en een loep gingen meer dan 80 kinderen op zoek in
de sloten rondom het bezoekerscentrum de Veenweiden.
Het weekend van 13 en 14 juni was uitgeroepen als "de slootjesdagen". Het is altijd een hele
ervaring om je net in de sloot te houden, maar nog spannender is het om te zien wat er in je net
zit. En het beweegt en kriebelt op je hand. Maar alle kinderen leren toch hoe ze een slootdiertje
heel voorzichtig kunnen bekijken op hun hand of in hun potje.
Het was dan ook een drukte van jewelste rondom het bezoekerscentrum De Veenweiden. Achter
en op het amfitheater, op de steiger, op de vlonder, aan de overkant van de sloot, op het
voorplein. Overal waren er kinderen op zoek naar waterdiertjes.Juffers en libellen, wantsen in
diverse soorten en maten, tubifex, poel- en posthoornslakken. En natuurlijk ook de kikkervisjes
met en zonder spotjes en ook de hele jonge kikkertjes.
De kinderen genoten van al deze ontdekkingen. Zelfs kleine salamandertjes werden er gevangen
en in de loeppotjes bekeken. Naast het slootjes onderzoek werden er ook nog bootjes gemaakt
van rietbladeren met een echte botenrace tot slot. En om de energie een beetje kwijt te raken nog
even een spel waarbij de reiger allerlei dieren vangt (tikt), die hij lekker vindt. Op deze manier
leren de kinderen op een speelse manier ook nog wat een reiger allemaal eet.

Lentespektakel: kalfje en kuiken zagen het levenslicht.11 april 2015

De ene helft van de Fladderaars was april op bezoek bij Boer Ben van de Brentano Boerderij aan
de Ridderbuurt. Terwijl wij aankwamen, kwam Boer Ben naar ons toe, dat er een kalfje op punt
stond om geboren te worden.
Alle aanwezige kinderen hebben deze bijzondere geboorte van dit kalfje meegemaakt. Zelfs de
koeien die op stal stonden waren stil en keken toe. Na een minuut of vijf viel het vrouwelijke
kalfje met een flinke plof op de grond. Gelukkig lag er een flink pak stro op de grond. Het kalf
werd ook nog aan het schrikken gebracht met een flinke plens water, zodat zij snel haar longen
goed ging gebruiken. Het kalfje werd snel bij de moeder weggehaald en werd door Boer Ben naar
de kalverenstal gebracht om daar bij te komen van de bevalling. Ze werd in een kruiwagen
gelegd. Pas op haar eigen plekje ging zij voorzichtig staan. Ole, een van de Fladderaars, mocht
haar droogwrijven met stro. Het kalf werd zelfs vernoemd naar Ole. Wat een eer.
Daarna gingen wij, ter bescherming van de weidevogels, nesten zoeken op het land. We vonden
vier nesten van eenden en kieviten. Bijna niet te zien, zo mooi in schutkleuren. Ook werd een
haasje gespot: heel stil en de oren plat. Ook heel mooi gecamoufleerd. .
De andere helft van de Fladderaars waren op de kinderboerderij Zegersloot. Daar stonden zij
letterlijk in de stront. De kinderen moesten daar hard aan het werk om alle hokken van de dieren
schoon te maken. Ook hier was er een bijzondere geboorte: een kuiken kon het vlies van het ei
niet kapot krijgen. Het vlies zat te strak en dan kan het kuiken stikken. Marja Dieho hielp het
kuiken door het ei "te doppen", waarbij het kuiken gelukkig gezond het levenslicht zag.
Achtendertig Fladderaars waren bij deze activiteiten aanwezig.

14 februari 2015.
De 34 aanwezige Fladderaars hebben de wijk en de omgeving rondom de Vlinder onderhanden
genomen met de vuilgrijpers. Ook zij vonden, net als de Vlinders, bijzondere vondsten: een sok
en een hele fles wijn. Natuurlijk veel plastic, blikjes sigarettenpeuken en kauwgom. Maar
opvallend is ook dat er rond Amigo en de pannenkoekenboerderij altijd heel veel bestek en bakjes
van de patat ligt. Ook hier werden bij elkaar 2 flinke afvalzakken vuil verzameld. Het leverde
onderweg heel veel positieve opmerkingen op van wandelaars: "Goede actie" en "Fijn dat jullie
dit doen". Dit geeft naar buiten een heel positief beeld van de IVN jeugd Daarna mochten de
kinderen met al het afval wat ze mee hadden genomen: hartjes kransen van lapjes stof en plastic.
Een blikje voorzien van gaatjes met hamer en spijkers. Maar o, wat was dat moeilijk. Een
spaarvarken van een petfles. Een spel om een knoop te vangen in een potje. Zo zie je maar, je
hebt geen duur speelgoed nodig om leuk te kunnen spelen.

10 januari 2015:

10-sterrenhotels geopend in Alphen aan den Rijn

Vandaag zijn er 32 hotels geopend in Alphen aan den Rijn en omgeving. Niet zomaar een
eenvoudig hotel, maar geweldige 10-sterrenhotels met vele facitileiten.
Hotels niet alleen geschikt voor de solitaire bij, maar ook voor de oorwurm, het lieveheersbeestje,
de dag- en de nachtvlinder, maar ook pissebedden en mieren zijn van harte welkom.
Zo multifunctioneel is het hotel van Avifauna niet. Soms te huur voor 5 euro per nacht. In een
aantal hotels zijn oorwurmen, vanwege hun naam, niet altijd welkom. Maar een verbodsbord
erbij zetten was toch ook te gek.
Ondanks de storm hebben de kinderen heel hard en geconcentreerd gewerkt. Dank zij de vier
vaders, die ons hielpen met boren en vastschroeven en het voorbereidende werk van de
begeleiders gingen de kinderen vol trots met hun hotel naar huis. Voor een lang leven thuis even
lakken. En voor een geweldig bezoekersaantal ophangen in de tuin met de voorkant naar het
zuiden, want insecten houden van warmte.

