Gezocht: Jongens en meisjes die
padden willen overzetten!
Op zaterdag 25 maart
helpen wij de mensen van Staatsbosbeheer met
het overzetten van padden langs de Hopweg bij
Kuinre. De ochtend start om 9:00 uur met een
film en informatie over de dieren die we tegen
kunnen komen. Hierna gaan we samen een
route lopen van ongeveer 5 km. Tussen 11:30
uur en 12:00 uur zijn we weer terug.
Dit keer hopen we niet op mooi weer maar op REGEN!!!!!
Kijk thuis de avond van te voren ook goed op de thermometer, want is het
regenachtig weer en 's nachts warmer dan 5 graden Celsius dan is het ideaal
“ paddenweer”. Is het 's nachts kouder, dan zal onze 'vangst' niet groot zijn,
maar we gaan in ieder geval het hele parcours lopen om er zeker van te zijn dat
we geen dieren missen.
Wat trek je aan:
Loopschoenen of laarzen waar je goed op kunt lopen.
Een regen- of skibroek is handig omdat je veel met je
knieën op de grond zit.
Warme kleren , ’s morgens kan het nog best koud zijn.
Waar is het?
Werkschuur Staatsbosbeheer Kuinderbos; Hopweg 21;
8314 PX Bant
Zie volgende bladzijden voor route-aanwijzingen.
Voor wie is het?
Het is een extra activiteit van JeugdNatuurClub ” De Weerribben”. Je bent niet
verplicht om mee te gaan. Het is alleen wel ontzettend leuk om te doen.
Vaders, moeders, buren, vrienden en vriendinnen, iedereen vanaf 6 jaar ( i.v.m.
de grote afstand) mag deze ochtend mee.
Lijkt je dit leuk? Geef je dan op bij Wieke. Email: janenwieke88gmail.com
De begeleiders van JNC “De Weerribben”

Waar moet je zijn?
Bij Kuinre de Noordoostpolder in en dan links de Hopweg op

Naar Natuurkampeerterrein De Veenkuil/ Kantoor Staatsbosbeheer,
Hopweg 21, 8314 PX Bant

Inrit naar Natuurkampeerterrein de Veenkuil/ Kantoor Staatbosbeheer

