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Hierbij een update van de jeugdvogelwacht.
DE VOORJAARSVAKANTIE
Op zondag 24 februari zijn we naar het Natuurmuseum Fryslan in
Leeuwarden geweest.
Door de Provincie Fryslan is ivm het 10 jarige Jubileum van de Nationale
Jeugddag een tegoedbon aangeboden voor
dit museum. Het thema in het museum is
deze periode Lokvogels en Leeuwadden.
De opkomst was erg goed, maar liefst 12
jeugdleden hebben zich aangemeld, vooral
uit de jongste categorie (en jongeren die
net lid zijn). Ook de begeleiders meldden
zich massaal aan, hier waren we ook erg
blij mee.
Om 13.00 uur zijn we vertrokken vanuit
Bolsward, gelukkig was het niet al te druk in het museum. Eerst hebben
we het thema lokvogels bekeken, hier waren we snel klaar… Daarna
gekeken hoe een strandloper uit elkaar werd gepeuterd om deze
vervolgens te prepareren (opzetten.) Dit vond de hele groep erg
interessant.
De laarzen stonden inmiddels klaar en kon er op de binnenplaats op het
wad worden gelopen olv een medewerker van de waddenvereniging. Hier
werd het e.e.a. verteld over het leven op het wad, er kon zelfs een platvis
aangeraakt worden.
Tijd voor een glaasje
limonade voordat we
een route door het
museum zijn gaan
lopen om een
vogelquiz op te
lossen. In 2 groepjes
van 6 kinderen
hebben we dit tot een
goed einde volbracht.
Het museum is echt
de moeite waard, je
ziet er vele geprepareerde vogels,
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skeletten van een potvis, een breed aanbod van wetenswaardigheden
vanuit de natuur en iedere vakantie wijzigende thema’s.
Aan het einde van de route kwamen we langs het schoollokaaltje waar
onderstaande foto is gemaakt. Na het inleveren van de antwoorden
kregen alle kinderen een mooie poster.
Als laatste zijn we de
wondere
onderwaterwereld
gaan bewonderen
een fantastische
tocht onder het ijs en
het wateroppervlakte
door waar je goed
zicht hebt op de
onderzijde van
diverse vogels en
boten etc, en ook
van de vissen die
onderwater leven.
Met name de
poepende meneer
maakt altijd veel
indruk bij de kids (en begeleiders). Het leven onder water is echt prachtig
en levendig in beeld gebracht en er wordt veel gebruik gemaakt van
opgezette vogels, otters en vissen.
Pas na ruim 2,5 uur zijn we weer richting de auto’s gegaan en zijn we
weer veilig in Bolsward teruggekeerd.
Groetjes
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