Verslag van de Polderbendetocht op 15 september 2019.
Deze zondag gaan we op weg met de jongste kinderen van 6-9 jaar in de polder van Gendt. We
starten bij het witte bruggetje bij de Kaakse Dam.

Er zijn een aantal nieuwe kinderen bij Jack en Jesse en Vinzzent is vandaag voor de tweede keer
mee, dus om deze reden begint Annelie even met een naamrondje. Dan legt ze uit wat we gaan doen
vandaag: een speurtocht met opdrachten. Er hangen houten rondjes met cijfers erop en aan de
achterkant een letter. Bij elk rondje dat de kinderen vinden krijgen we een opdracht en met alle
letters kunnen we aan het eind van de tocht een woord maken.

Sommige kinderen popelen om te beginnen en als we eenmaal het startsein geven vliegen ze dan
ook weg op zoek naar het eerste rondje.

Wij lopen maar eens rustig er achter aan. Al gauw hebben ze de eerste gevonden bij een dode boom
met daarin ronde gaten. Sven vraagt waarvan die gaten zijn. Nou ja…..dat weet iedereen. Spechten!
Maar weten jullie dan ook welke spechten in de polder voorkomen? Nou….uhh… dat is al moeilijker.
De gewone. Wat is de gewone dan? Swen vertelt alles over de grote bonte specht met foto en de
groene specht en als hij dan ook nog vertelt dat de groene specht lacht heeft hij iedereen aan het
lachen. Maar als hij het dan ook nog laat horen is iedereen het er over eens dat dit echt op lachen
lijkt. Hij laat ook nog het geluid van Woody Woodpecker horen. Nou ja reden genoeg om met een
brede glimlach verder te gaan.

Terwijl we klimmen en klauteren door de sloot, vertelt Kitty over het veulentje dat hier in het water
was gevallen en er niet meer uit kon, tot moeder paard op een goede plek ging staan en haar kind zo
veilig naar boven loodste. Dat vinden de kinderen wel spannend maar het tweede rondje moet
gevonden worden en dus; weg zijn ze…
En ja hoor gevonden: bij grote omgeknaagde boomstammen waar je nog goed de tandafdrukken
kunt zien van de knagers, natuurlijk de bevers. Hier staan ook nog verschillende bloeiende planten en
Henny vertelt over rode ogentroost (waarmee medicijnen tegen oogontstekingen gemaakt worden),
vlasbekjes, munt (om thee te zetten), brandnetels (om soep te maken), hondsdraf en weegbree om
te gebruiken als je geprikt bent door een brandnetel. We oefenen nog even hoe je een brandnetel
kunt plukken zonder geprikt te worden, weet je het nog…. Van onder naar boven en niet andersom.

Op naar nr.3; vlakbij een struik met heel veel bessen en doorns, die flink kunnen prikken. De besjes
kun je eten, maar niet de pit die is giftig. Annelie vertelt het een en ander hierover en voor de
kinderen weer wegrennen op zoek naar nr.4 haalt ze uit haar tas blaaspijpjes tevoorschijn en vraagt
de kinderen om bessen te plukken. Intussen gebeurt er iets met Swen, hij zet een helm op en een
veiligheidsbril en op zijn buik heeft hij een schietschijf. Ja, dan hebben ze al snel door wat nu mag…
blazen met de bessen en proberen Swen te raken. Dat valt nog niet mee, maar de pret is groot. Als
het blazen te moeilijk blijkt mogen ze ook nog gooien en Swen roept: au, au, bij elk besje dat raak is.

Dan door naar nr. 4, hier ligt een omgevallen boomstam. Laten we die maar eens omdraaien. Ja wel
met zijn allen natuurlijk, anders lukt het echt niet. Een, twee, drie…en ja hoor hij beweegt…
Er zitten niet zoveel diertjes onder, maar er zitten overal wel heel veel kikkertjes en padjes en die

krijgen nu alle aandacht. Ook een grote zwarte kever, die Jesse geweldig vindt. Hij wil hem zelfs in
zijn zakje mee naar huis nemen. We leren toch maar even dat dit niet de bedoeling is. We laten alle
dieren weer vrij, anders gaan ze dood. Vinzzent vindt een veer van een buizerd, hij is apetrots.

Nr. 5 wacht op ons, bij plassen met heel veel groene alg erop. Er ligt zand, takken en modder en dus
luidt de opdracht: maak in groepjes of alleen een kunstwerk. Sommigen weten meteen wat ze gaan
maken, zoals Tijn. Anderen hebben wat aansporing nodig, maar als ze eenmaal bezig zijn, kunnen we
hen bijna niet meer stoppen. Tijn graaft het eerst tot het grondwater en gebruikt dat meteen om klei
te maken. Sander bouwt een kasteel met de veer van Vinzzent erop als vlag. Enza en Ize verzamelen
takken en schelpen en met gevlochten riet maken zij daar een prachtig kunstig geheel van. Stef,
Jesse, Evi en Inke graven een hele waterweg, die ze verstevigen met uitgegraven klei. Geweldig om te
zien. Seth bouwt na lang nadenken zijn eigen kunstwerk van takken en zand. Jack heeft geen tijd voor
kunstwerken, er is veel te veel te ontdekken en hij vindt een slakkenkerkhof. Als het water zakt, gaan
alle slakken naar het diepste punt, maar als daar ook geen water meer is, dan gebeurt dit. Heel
indrukwekkend. Gido en Suus gaan samen aan de slag en maken er iets moois van

Dan op naar nr. 6. Als we door bomen en struiken in de open ruimte komen roepen de kinderen:
“een hele grote speeltuin” en daar lijkt het echt op. Omgevallen bomen waar je overheen kunt lopen
of op kunt klimmen. Bankjes om op te zitten, maar iets valt wel op….er ligt heel veel afval. Hoe komt
dat daar en waarom ligt dat er dan nog steeds. Kitty vertelt over de jongeren die hier regelmatig
zitten, maar niets opruimen. We verzamelen alles en Kitty maakt er foto’s van om weer door te
sturen naar de mensen die hier op moeten letten.

De tijd begint te dringen en we moeten nog 2 rondjes vinden. Van de letters die we hebben kunnen
we nog niet echt een woord maken, wat zou het toch zijn? We lopen verder, sommige rennen en
rennen dus nr. 7 voorbij. De achterblijvers vinden dit rondje gelukkig ook en dan zien we nr. 8 al
hangen. Nu vraagt Annelie de kinderen alle rondjes naast elkaar te leggen om te kijken of we een
woord kunnen vinden. Tijn lacht in zijn vuistje, want hij heeft allang bedacht wat het woord moet zijn
en hij heeft het goed: spechten. En daar hebben we vandaag ook veel over geleerd.

Het laatste stukje lopen we over het fietspad waar veel paardenpoep ligt. Geen nood, daar kun je
prima mee poepballen, zegt Jesse en dat doet hij dan ook. Zo komen we bij de ouders terug met een
groep enthousiaste en warme, dorstige kinderen. En dat in september!
Henny

