IVN-jeugdgroep
de Fladderaars
Programma 2018-2019

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. En hebben natuurlijk kleding
aan die tegen een stootje kan.
Zin om een keertje mee te doen, stuur een
mail naar fladderaars.vlinders@gmail.com
en je krijgt zo snel mogelijk antwoord.
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8 december – Bootcamp - locatie afwijkend
Vandaag gaan we “survivallen” in de natuur! Wat
dat precies inhoudt verklappen we nog niet .....
Misschien zelf een vuur maken? Eten zoeken? Met
een kompas de weg zoeken?
Je zult het zelf allemaal ontdekken. Zorg ervoor dat
je kleding aan hebt waarin je een lange tijd buiten
kan blijven en die tegen een stootje kan.
12 januari – Duurzaamheid
Duurzaamheid is goed voor de toekomst van de
aarde! Denk maar aan windenergie, zonnepanelen,
afvalrecycling of elektrische auto's. Vandaag gaan
wij zelf zo duurzaam mogelijk aan de slag!“
Kom je deze keer als het kan op de fiets naar ons
toe?

8 september – Fotosafari
De Fladderaars gaan samen met de IVN
fotowerkgroep De Natuurkiekers op fotosafari.
Waar moet je opletten om een mooie foto te
maken. Deze natuurfotografen gaan ons daarbij
helpen en leren ons op een ander manier naar de
natuur kijken.
13 oktober – Paddenstoelen
Op een grote paddenstoel, rood met witte
stippen... Op zoek naar paddenstoelen, dan
onderzoeken en voor - wie durft - proeven van
eetbare paddenstoelen, gekocht in de winkel of
misschien wel door ons zelf gekweekt.
Ontdek de Judasoren, Plooirokjes, Elfenbankjes
en Spekzwoerdzwammen.
10 november – Speurtocht bij Polderflora
locatie afwijkend
Vorig jaar hebben de Fladderaars bij camping
Polderflora 350 planten en struikjes in de grond
gezet. Hoe staan ze erbij en hoe is het nieuwe
natuurgebied geworden? En natuurlijk gaan we
het Zaanse Rietveld nog in om vogels te spotten.
Er zijn vast al heel veel trekvogels.

9 februari – Insectenhotel met heel veel kamers
De solitaire bijen hebben het heel moeilijk en wij
gaan ze daarbij helpen. Bijen zijn superbelangrijk,
want ‘Zonder bij geen aardbei’. We maken een
insectenhotel, waar bijen en andere insecten hun
eitjes in kunnen leggen om zich voort te planten.
Wie heeft er van de zomer de meeste kamers
verhuurd?
9 maart – Landschapsbeheer – locatie afwijkend
Aan het werk in de natuur, samen met de mensen
van het Vrijwillig Landschap Beheer (IVN VLB). We
gaan helpen zagen en snoeien.

.En natuurlijk sjouwen met takken. Het gebied
waar we gaan werken is nog niet bekend. Let
goed op de mail.

13 april – Eten uit de natuur
Wilde planten eten, is dat mogelijk? Jazeker!
Zelfs in het volle Nederland! Proef het zelf en ga
mee met deze plantenwandeling. Na afloop van
de wandeling maken we van de geplukte
kruiden heerlijke hapjes. Eet smakelijk!
11 mei – Operatie Steenbreek
Kijk eens goed rond in tuinen. Zijn al die tegels
wel echt nodig? Hoe kan jij meehelpen om de
tuin fijner te maken voor de dieren. Welke
planten zijn makkelijk in onderhoud en ook nog
goed voor de bijen en vlinders.
Met kleine mini-tuintjes die we gaan maken
zorg je ook al voor extra bloemen (nectar) voor
insecten. Een mooi moederdagcadeau voor in
de tuin of op het balkon.
15 juni - Eindactiviteit – een verrassing
locatie en datum afwijkend
De eindactiviteit is altijd anders dan anders,
altijd leen uk. Een verrassing voor jullie allemaal.
Ook zijn wij deze dag wat langer op pad.

