IVN de Wâlden: gidsen informatie 2019. 18 dec 2019
Jeugdactiviteiten IVN De Wâlden
Donderdag 03 januari 2019: Uilenballenpluizen, (jeugdactiviteit 6-12 jaar)
Wat zit er in zo’n braakbal? Met behulp van een gesteriliseerde braakbal en een zoekkaart ontdekken
we wat er op het menu van de uil stond: (woel-)muis of vogel? Opgave voor deze activiteit is
verplicht en mogelijk tot één dag van tevoren. Maximaal aantal kinderen is 20.
Gidsen:
Betty Kooistra, Marja de Vries en Jantsje Zwart
Locatie:
Drachten Vogelweide 5, 9201 SZ ( Wijkcentrum De Kouwe, grote zaal )
Tijd:
14.00-15.30 uur
Info+ opgave verplicht: Betty Kooistra 0511 463681 (18.00-20.00 uur)
Woensdag 20 februari 2019: Nestkastjes bouwen ( jeugdactiviteit 8-12 jaar)
Wij zorgen voor hout, spijkers en gereedschap. Je krijgt na afloop instructies hoe je thuis je eigen
gemaakte nestkastje het beste kunt ophangen. Opgave voor deze activiteit is verplicht en mogelijk
tot één dag van tevoren. Maximaal aantal kinderen is 20.
Gidsen:
Annemiek Bruinsma, Erna Land, Frans Willem Hammer en Mirjam Frieswijk
Locatie:
Hurdegaryp, It Maskelyn , Easter Omwei 5, 9254 GM
Tijd:
14.00 – 16.00 uur
Info+opgave verplicht: Annemiek Bruinsma 0630278462 ( 18.00-20.00 uur)
Woensdag 22 mei 2019: Kabouterpad (jeugdactiviteit 5+ )
Lekker struinen in het bos en langs het water. Ga mee op zoek naar de spannendste beestjes in de
natuur, vind de sporen van vogels, luister naar de kikkers en doe leuke spelletjes op het strandje.
Opgave voor deze activiteit is verplicht en mogelijk tot één dag van tevoren. Maximaal aantal
kinderen is 20.
Gidsen:
Betty Kooistra en Janstje Zwart
Locatie:
Rottevalle, Voedselbos bij Paviljoen De Leijen, Bildreed 3, 9221 SJ
Tijd:
15.00 – 16.30 uur
Info+opgave verplicht: Betty Kooistra, 0511 463681 ( 18.00-20.00 uur)

Woensdag 05 juni 2019: Waterbeestjes ontdektocht (jeugdactiviteit 6-12 jaar).
Met behulp van schepnetjes en zoekkaarten gaan we op zoek naar het waterleven van Vrijburgh in
Drachten. Opgave voor deze activiteit is verplicht en mogelijk tot één dag van tevoren. Maximaal
aantal kinderen is 20.
Gidsen:
Erna Land en Mirjam Frieswijk
Locatie:
Drachten, waterspeeelplaats Vrijburgh, strandje t.o. Rietpol 53, 9217 EE Drachten
Tijd:
15.00 – 16.00 uur
Info+opgave verplicht: Mirjam Frieswijk 0512 472102 ( 18.00-20.00 uur)
Vrijdag 14 juni 2019: Waterbeestjes ontdektocht (jeugdactiviteit 6-12 jaar)
Met behulp van schepnetjes en zoekkaarten gaan we op zoek naar het waterleven bij de Merelhof in
Drachten. Opgave voor deze activiteit is verplicht en mogelijk tot één dag van tevoren. Maximaal
aantal kinderen is 20.
Gidsen:
Marja de Vries en Mirjam Frieswijk
Locatie:
Drachten, vijver in het park t.o. De Merelhof, Langewyk 217, 9202 CN
Tijd:
15.00 – 16.30 uur
Info+opgave verplicht: Marja de Vries, 0618486607 ( 18.00-20.00 uur)

Zondag 23 juni 2019: Kriebelbeestjes ontdekken (jeugdactiviteit 6-12 jaar)
Op zoek naar alles wat er op en in de grond kruipt, zoals torretjes, slakken en mieren. Met behulp
van loeppotjes en zoekkaarten geven wij de diertjes hun naam. Opgave voor deze activiteit is
verplicht en mogelijk tot één dag van tevoren. Maximaal aantal kinderen is 20.
Gidsen:
Mirjam Frieswijk, Marja de Vries en Wendy van Amsterdam
Locatie:
Bakkeveen, VVV de Slotplaats Foarwurkerwei 3, 9243 JZ
Tijd:
14.00 – 15.30 uur
Info+opgave verplicht: Mirjam Frieswijk, 0512 472102 (18.00-20.00 uur)
Zaterdag 06 juli 2019: Boerderijactiviteit (jeugdactiviteit 5-10 jaar)
We gaan de boerderij verkennen op zoek naar waar de melk en de eieren vandaan komen, die we
nodig hebben om pannenkoeken te bakken. Als we dat hebben gevonden, gaan we er samen lekkere
pannenkoeken van bakken en ervan smullen. Opgave voor deze activiteit is verplicht en mogelijk tot
één dag van tevoren. Maximaal aantal kinderen is 8.
Gidsen:
Wendy van Amsterdam en Jantsje Zwart
Locatie:
De Veenhoop. Drachtsterheawei 11, 9215 VS
Tijd:
11.00 – 13.00 uur
Info+opgave verplicht: Wendy van Amsterdam 06 44850000 ( 18.00-20.00 uur)
Dinsdag 20 augustus 2019: Waterbeestjes ontdektocht ( jeugdactiviteit 6-12 jaar)
Met behulp van schepnetjes en zoekkaarten gaan we op zoek naar het waterleven bij de Kletspoat in
Eastermar. Opgave voor deze activiteit is verplicht en mogelijk tot één dag van tevoren. Maximaal
aantal kinderen is 20.
Gidsen:
Mirjam frieswijk, Jantsje Zwart en Marja de Vries
Locatie:
Eastermar, waterspeelplaats De Kletspoat t.o. Blauhûskamp 33, 9261 ZD
Tijd:
14.00 – 15.30 uur
Info+opgave verplicht: Mirjam Frieswijk, 0512 472102 (18.00-20.00 uur)
Vrijdag 23 augustus 2019: Vleermuizen lezing + spotten (jeugdactiviteit 6+ met begeleiding)
Na een informatie bijeenkomst gaan we met de batdetectors naar buiten om het geluid van
vleermuizen op te vangen en te herkennen welke er hier vliegen. Opgave voor deze activiteit is
verplicht en mogelijk tot één dag van tevoren. Maximaal aantal kinderen is 20. Op een tweede
locatie bij de Spitkeet is de vleermuizenexcursie voor volwassenen.
Gidsen:
Liesbeth van Stellingwerf en Wendy van Amsterdam
Locatie:
Harkema, Openluchtmuseum en Themapark De Spitkeet, De Dunen3, 9281 KT
Tijd:
20.00 – 22.00 uur
Info+opgave verplicht: Mirjam Frieswijk, 0512 472102 (18.00-20.00 uur)
Donderdag 24 oktober 2019: Paddenstoelen en meer.
In de herfst vind je paddenstoelen, beukennootjes en nog veel meer in het bos van de Slotplaats. Ga
mee op verkenning en geniet van de geuren en kleuren waarmee paddenstoelen en allerlei planten
en dieren het bos zo mooi maken in dit jaargetijde. Opgave voor deze activiteit is verplicht en
mogelijk tot één dag van tevoren. Maximaal aantal kinderen is 20.
Gidsen:
Mirjam Frieswijk en Marja de Vries
Locatie:
Bakkeveen , VVV de Slotplaats Foarwurkerwei 3 9243 JZ
Tijd:
14.00 – 15.30 uur
Info+opgave verplicht: Mirjam Frieswijk, 0512 472102 (18.00-20.00 uur)

Activiteitenprogramma 2019 voor volwassenen: Gidseninfo. 18 dec 2019
Zondag 6 januari 2019: Nieuwjaarwandeling Harmsdobbe.
Een frisse wandeling in het nieuwe jaar langs de Harmsdobbe en de Bakkeveensterduinen.
Ondertussen even bij bijpraten met een ieder in het nieuwe jaar, met aan het eind van de wandeling
Koek en Zopie.
Gidsen:
Betty Kooistra en Mirjam Frieswijk
Locatie:
Bakkeveen, parkeerplaats schuin t.o. Nije Drintsewei 8 9243 SE.
Tijd:
10.00 tot 12.30 uur
Info + opgave verplicht: Mirjam Frieswijk 0512 472102 (18.00 - 20.00 uur).
Zondag 7 april 2019: Wandeling Eastermar.
Een ontdekkingstocht door het nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden en het oevergebied
van de Leijen. Een sterk gevarieerd eeuwen oud cultuurhistorisch landschap. Verrekijker en laarzen
mee.
Gidsen:
Betty Kooistra en Mirjam Frieswijk
Locatie:
Eastermar, parkeerterrein t.o. it Betterskip, E.M. Beimastrjitte 69 – 9261 VH.
Tijd:
10.00 tot 12.00 uur
Info + opgave verplicht: Mirjam Frieswijk 0512 472102 (18.00 - 20.00 uur).
Dinsdag 28 mei 2019: Stania State en de Trynwâlden.
Avondwandeling in het park Stania State en door het bos Griekenland en Turkije, gelegen in het
westelijk deel van de Noardlike Fryske Wâlden, met aandacht voor het park, het landschap van
vroeger en nu.
Gidsen:
Betty Kooistra, Cristine Rotgans en Janke Wijbenga
Locatie:
Oentsjerk 906 2EJ, Rengersweg 98 (parkeerterrein Stania State).
Tijd:
19.30 tot 21.30 uur.
Info + opgave verplicht: Betty Kooistra: 0511-463681 (18.00-20.00 uur)
Zaterdag 1 juni 2019: Rondje Oudega Smallingerland.
Wandeling rondom Oudega Smallingerland, met als thema het cultuurhistorisch landschap en het
gebruik vroeger en nu. De wandeling gaat van laag naar hoog rondom het dorp. Op verschillende
punten worden de bijzonderheden in het landschap, de historie van Oudega en het gebruik vroeger
en nu nader toegelicht.
Gidsen:
Anny van der Velde en Wennie Craens
Locatie:
Oudega (Sm), boerderij fam. Craens, it West 16 9216 XE.
Tijd:
14.00 tot 16.00 uur
Info + opgave verplicht: Wennie Craens 06 22780683 (18.00 – 20.00 uur)
Zaterdag 22 juni 2019: Jistrum, één van de vier esdorpen aan de Burgumermar.
Deze wandelexcursie is een verkenning van de historische samenhang in het gebied in en rond
Jistrum en de aansluiting met de Burgumermar, met aandacht voor natuur en verscheidenheid aan
landschapstypen in dit gebied van de Noardlike Fryske Wâlden. Neem een verrekijker mee. Tijdens
deze excursie is ook aandacht voor de volksverhalen uit de regio, zoals van Dam Jaarsma uit
Eastermar.
Gidsen:
Annke Kaastra en Sije Schotanus
Locatie:
Jistrum, parkeerplaats bij kruispunt van de Dwarsweg en de Marwei.
Tijd:
10.00 tot 12.00 uur
Info + opgave verplicht: Sije Schotanus: 06 29397191 (18.00-20.00 uur)
Zaterdag 3 augustus 2019: Sumar en omkriten en volksverhalen uit de regio.
Fietstocht, startend vanaf het Recreatiecentrum 'Klein Zwitserland' bij het Burgumermar – waar u
evt. een fiets kunt huren – fietsen we naar het dorp Sumar en verder. Wij zien sporen van het
verleden van de Noardlike Fryske Wâlden zoals: de korenmolen; de kerk; het verhaal van het Bintje;
het laatste stukje echte heide en meer. Tijdens deze excursie is ook aandacht voor de volksverhalen
uit de regio, zoals van Dam Jaarsma uit Eastermar.

Gidsen:
Anny van der Velde en Mirjam Frieswijk
Locatie:
Sumar, Recreatiecentrum 'Klein Zwitserland', Salcamastraat 30
Tijd:
14.00 tot 16.30 uur
Info + opgave verplicht: Anny van der Velde: 06 39325148
Dinsdag 13 augustus 2019: Wandeling door het Wijnjeterper Schar.
Heide, heden en verleden in het Natura 2000 gebied
Gidsen:
Betty Kooistra en Mirjam Frieswijk
Locatie:
Wijnjewoude, parkeerterreintje op de hoek Nije Heawei en parallelweg
Opperhaudmare (N381 tussen Drachten en Wijnjewoude) t.o. Nije Heawei 1
9241 WB.
Tijd:
14.00 tot 16.00 uur
Info + opgave verplicht: Mirjam Frieswijk 0512 472102 (18.00 - 20.00 uur).
Maandag 19 augustus 2019: Wandeling door de Bakkeveensterduinen.
Hoe de ijstijden en vroegere bewoning de duinen vormden en hoe dit landschap nu in stand wordt
gehouden.
Gidsen:
Betty Kooistra en Mirjam Frieswijk
Locatie:
Bakkeveen, bij de uitkijktoren naast het parkeerterrein van zwembad Dúndelle,
Mjumsterwei 16 9243 SK.
Tijd:
19.00 tot 21.00 uur
Info + opgave verplicht: Mirjam Frieswijk 0512 472102 (18.00 - 20.00 uur).
Vrijdag 23 augustus 2019: Ontdek de wonderlijke wereld van vleermuizen voor volwassenen.
Na een presentatie over vleermuizen gaan wij met batdetectors op zoek naar vleermuizen. Op een
tweede locatie bij de Spitkeet is de vleermuizenexcursie voor de jeugd.
Gidsen:
Fokke en Mirjam Frieswijk
Locatie:
Harkema, Openluchtmuseum en Themapark De Spitkeet, De Dunen 3
9281 KT.
Tijd:
20.00 tot 22.00 uur
Info + opgave verplicht: Fokke Frieswijk 0512 472102 (18.00 – 20.00 uur).
Zondag 8 september 2019: Rondje Fjouwerroeden en Wytfean.
Fietstocht die ons voert langs de plaatsen Houtigehage, Boelenslaan, Rottevalle en de streken
Fjouwerroeden – Wytfean. Het wordt een ontdekkingsreis met verrassingsaspecten voor de hele
familie, zoals cultuurhistorie, landschapstypen en de vele natuurmomenten. In Rottevalle maken wij
een kleine wandeling.
Gidsen:
Adri Mens, Piet Rooks en Trynke Walstra
Locatie:
Drachtstercompagnie, tegen over het kerkje “Jezus Leeft” Folgersterloane 76
9222 LK.
Tijd:
13.30 tot 17.00 uur
Info + opgave verplicht: Piet Rooks 0512 354487 (18.00 – 20.00 uur)
Zaterdag 5 oktober 2019: Paddenstoelen in de herfst.
PR:
IVN de Wâlden
Gidsen:
Adri Mens en Jan Baron
Locatie:
Olterterp, kantoor It Fryske Gea, van Harinxmaweg 17 9246TL.
Tijd:
14.00 tot 16.00 uur
Info + opgave verplicht: Jan Baron 0512- 519490 (18.00 – 20.00 uur).
Zondag 13 oktober 2019: De heide van Harkema en Dam Jaarsma.
Landschapswandeling langs de Heide en de Dunen van Harkema. We gaan van ijs naar veen en van
veen naar heide. Langs oude paden, hoge dykswâllen en spokenpaadjes. Onderweg hebben we
aandacht voor Dam Jaarsma; schrijver en verzamelaar van verhalen over de Wâlden.
Gidsen:
Betty Kooistra en Mirjam Frieswijk

Locatie:
Harkema, Openluchtmuseum en Themapark De Spitkeet, De Dunen3 9281 KT .
Tijd:
10.00 tot 12.30 uur
Info + opgave verplicht: Mirjam Frieswijk 0512 472102 (18.00 – 20.00 uur)

Activiteitenprogramma 2019 voor volwassenen cursussen: Gidseninfo. 10 dec 2019
Cursussen 2019:
“Allerlei lekkers uit de natuur”:
Met deze cursus maken we kennis met eetbare planten die in het wild voorkomen. De cursus betaat
uit 2 cursusavonden en een excursie. We beginnen met een theoretische introductie. Op de tweede
avond gaan we gezamenlijk gerechten met wilde planten klaarmaken en er heerlijk van smullen.
Cursusdocenten: Betty Kooistra en Mirjam Frieswijk
Cursusdata: 9 en 16 april 2019 van 19.30 – 21.45 uur. De datum en locatie voor een afsluitende
excursie wordt tijdens de eerste bijeenkomst bepaald.
Locatie: Burgum, Om de Dobben Langelaan 10 9251 MC
Info + opgave verplicht:
Mirjam Frieswijk 0512 472102 (18.00 – 20.00 uur), Betty Kooistra 0511 463681 (18.00 –
20.00 uur). Bij opgave van groepen van minimaal 10 personen, zijn andere data en
locatiemogelijkheden aan te vragen.
Kosten bedragen voor IVN de Wâlden-leden € 35,- en voor niet IVN De Wâlden-leden € 40,-.

Tuinreservaten:
Tijdens deze cursus ontdekken deelnemers hoe ze hun tuin kunnen omtoveren tot een
diervriendelijke en natuurvriendelijke tuin, oftewel een tuinreservaat! De deelnemers komen o.a.
meer te weten over natuur- en diervriendelijke tuininrichting en ecosystemen, welke planten
aantrekkelijk zijn voor dieren en wat de juiste plek is om planten te laten groeien. De cursus bestaat
uit 5 bijeenkomsten en 3 excursies.
Cursusdocenten: Betty Kooistra en Mirjam Frieswijk

Cursusdata:

Start in februari 2019

Locatie:

Eastermar of Midden Friesland

Tijd:

cursusavonden 19.30 tot 22.00 uur/excursies op de zaterdagochtend 09.30 tot
12.00 uur

Info + opgave verplicht: Mirjam Frieswijk 0512-472102 (18.00 tot 20.00 uur)
Kosten:

nog nader te bepalen.

Lezingen 2019: Gidseninfo 18 dec 2019.
Dinsdag 5 maart 2019: Spinnen een beetje eng, maar vooral leuk.
Ze zijn er in heel veel soorten en maten. Groot en klein. Met korte en lange poten. Harig of juist niet.
Met zes ogen of met acht. Juist, we gaan het hebben over spinnen. Avion Eizinga vertelt ons erover
aan de hand van een powerpoint presentatie. We zullen de grootste spin zien , een overzicht van
Nederlandse spinnen en raken bekend met hun gewoonten.
Locatie:

Drachten, de Holdert van Knobelsdorffplein 121 9203 DH.

Tijd:

20.00 tot 22.00 uur

Info + opgave: Els Steinmann telefoon 06 51525941

Maandag 4 november 2019: Op pad door het cultuurhistorisch landschap van de Fryske Wâlden.
Wij gaan op pad en maken een tijdreis door de ontstaansgeschiedenis van de Fryske Wâlden rondom
Drachten, vanuit het heden naar het verleden. Tijdens deze tijdreis ontdekken wij welke
landschapstypen er zijn en hoe deze zijn ontstaan. Fokke Frieswijk vertelt welke invloeden er zijn
geweest door de mens en welke door de verschillende ijstijden. Hoe ontstond het veen en hoe is het
veen verdwenen?
Locatie:

Drachten, de brede school de Drait, Flevo 186 – 194 9204 JT

Tijd:

19.30 tot 21.30 uur

Info + opgave: Els Steinmann telefoon 06 51525941

