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Natuurboekje 
januari tot en met maart 2018 

www.jeugdennatuurmaasbree.nl 

De pestvogel. Zou die deze winter in Maasbree te zien zijn? 
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VOORWOORD 
Voor jullie ligt al weer het 3

e
 boekje van het seizoen. Er 

zijn veel verhaaltjes door jullie van de gehouden 
activiteiten gepubliceerd. Geweldig van jullie. 
 
We gaan in 2018 weer van alles doen, zoals 
 
 

 Sporen zoeken in de natuur , 28 januari 

 Werken in de Regelshorst,  03 februari 

 Wandeling Grote Heide Venlo, 25 februari 

 Nestkastjes timmeren,   12 maart 

 Boomfeestdag voor groep 6  15,16 maart 

 Bezoek kinderboerderij  25 maart 
 

Noteer deze datums in je agenda!! 
 
 
 
OPROEP!! 
Als je iets leuks te schrijven hebt dan kun 
je dit bij de redactie indienen. 
Bijvoorbeeld een leuk verslag of zomaar 
een leuke tekening. 
Wij zorgen voor de rest. 



Jeugd en Natuur Maasbree 

4 

ACTIVITEIT 
Voor elke activiteit ontvang je op school een blaadje waar van alles opstaat, 
lees dit altijd goed van te voren door. 
 

WEBSITE 
Kijk zeker ook op de website 
www.jeugdennatuurmaasbree.nl 
 

VRAGEN 

Heb je vragen dan kun je altijd bij een van de 
medewerkers te recht. 
 
 
 
 
Dit zijn alle senior-MEDEWERKERS van Jeugd en Natuur: 

 
 
Mariska Geerits Veldleeuwerik 5, Koningslust 06-11242574 

Ruben Geerits Veldleeuwerik 5, Koningslust 06-11242574 

Louis Grubben Westeringlaan 55 4651723 

Jan Janssen Oude Pastoriestraat 13 4652277 

Lei Janssen Op de Kemp 18 4652410 

Ivo Kursten Akelei 23 4651998 

Hans Lepsi Heideweg 14 4653901 

Peter Schutte Sevenumsedijk 7 4653183 

Romy Simons Oude Pastoriestraat 60 4653726 

Geert Tielen Douverenstraat 4 4652713 

Jo Trepels In den Clockenslagh 7 4651297 

Jan Vullings Velsengoed 1 4653212 

Peter Wijnhoven Arnoudstraat 27 06-48202628 

 
 
Veel plezier bij het lezen van dit boekje. 
 
De redactie:     Foto’s en website: 
Peter Schutte      
Jan Vullings     Geert Tielen 

http://www.jeugdennatuurmaasbree.nl/
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Op zoek naar nieuwe leiders. 

 
Jeugd en Natuur Maasbree zoekt leiders. 
 
Heb jij interesse (of ken je iemand) om 
actief bezig te zijn in de natuur, 
kinderen te begeleiden, te wandelen of 
nestkastjes te timmeren? 
Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Jeugd en Natuur Maasbree bestaat al 
sinds 1976. 
 
De leiders van toen zijn nog steeds actief, maar het aantal wordt 
jammer genoeg kleiner en ouder. 
We zijn daarom op zoek naar nieuwe leiders die samen met ons 
de mooie activiteiten van Jeugd en Natuur willen organiseren. 
 
Samen met een andere leider van Jeugd en Natuur bereid je 
activiteiten voor. Moeilijk is dat niet, wel gezellig! 
Door jouw inzet kan de vereniging de jeugd blijven 
enthousiasmeren over de natuur. 
Neem eens een kijkje op www.jeugdennatuurmaasbree.nl om 
te zien wat we zoal doen. 
 
Ben je enthousiast geworden of wil je meer informatie? 
Bel dan met of stuur een mail naar Peter Schutte via 4653183 of 
webmaster@jeugdennatuurmaasbree.nl. 
 

Wij rekenen op je! 
 
Samen zorgen wij voor een mooie toekomst voor Jeugd en 
Natuur. 
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In het Maf 
 
Sinds september 2016 zijn we voor 
de binnen activiteiten gehuisvest in 
het Mafcentrum. 
We zijn hier goed terecht gekomen 
en voelen ons daar al helemaal 
thuis. 
Bestuur en leden van Het 
Mafcentrum: 
Bedankt hiervoor.  
 
 
 

INSTALLATIE en Bloemschikken 
(verslag van 18 september) 
 

Door Alyssa Schreurs 

 
Afgelopen maandag 18 
september hadden wij onze 
eerste bijeenkomst van Jeugd en 
Natuur. 
We werden officieel 
geïnstalleerd als lid van de club 
en wij kregen een mooi diploma 
en er werd een heleboel 
uitgelegd over wat we allemaal 
gaan doen. 
Daarna mochten we allemaal 
een bloemstukje maken. 
Wij kregen een bakje met een 
sponsje erin en er lagen een 
heleboel bloemen en bladeren 
op de tafel die wij in dat sponsje 
moesten steken. 
Er waren ook papa’s en mama’s die ons mochten helpen. 
Toen we klaar waren liet een meneer (ik weet niet meer precies hoe die heet) de 
bloemstukjes aan iedereen zien. 
Het waren allemaal hele mooie bloemstukjes. 
Iedereen had heel erg zijn best gedaan.  
Toen gingen we ook nog allemaal met ons bloemstukje op de foto. 
Het was heel erg gezellig!  
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Geelgerande watertor 

Waterinsecten 
(verslag van 24 september) 
 

 

Door Zara Stiphout  

 

We zijn naar het bos de westerring gegaan 

en hebben in de beek naar waterinsecten gezocht 

je kan er van alles vinden zoals 

schaatsenrijders, salamanders, 

waterschorpioenen, kikkers enz. 

het was super leuk. 
 

 

  

Bootsmannetje 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2vN2douTQAhVB1RoKHVBLDREQjRwIBw&url=http://wolverlei.photoshelter.com/image/I0000TZFRtngZImI&bvm=bv.140915558,d.d2s&psig=AFQjCNEAmjuHhiUTEj3xaNtrD5xAHoiwdA&ust=1481275160402945
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BEZOEK KINDERBOERDERIJ  HAGERHOF 

(Zondag 25 maart 2018) 
 
Deze activiteit is natuurlijk voor iedereen, die lid is van Jeugd en 
Natuur, want…. dit mag je niet missen. 
Wie houdt er nu niet van dieren. 
Wil je ze zien, vasthouden of strelen, dat kan, want ze zijn er in allerlei 
soorten, zoals bijvoorbeeld  
 
 
Miep, het varken; 
Francien en Annie de koe; 
Bo, de vlaamse reus; 
Watje en Loekie, het konijn; 
Sien, het schaap. 
 

 
Misschien gaan we ook wel werken, 
want op een boerderij moeten er 
allerlei klusjes gedaan worden, van lammeren de fles geven tot het 
uitmesten van stallen. 
De kinderboerderij Hagerhof te Venlo is op die morgen alleen maar 
open voor Jeugd en Natuur. 

Miep 
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PADDENSTOELEN ZOEKEN OP DE 
BREUKERHEIDE.  
(verslag van zondag 29 oktober)  

 
 
 
 

Iedereen verzameld zich op het plein voor de kerk. 
We fietsen aan naar het ruiterterrein en daar in het bos 
gingen we naar paddenstoelen zoeken 
er waren er al een paar gemarkeerd maar we vonden 
er heel wat. 
Het was best interessant en ze vertelden heel veel bij 
een paddenstoel. 

We hadden een route en die werd geleid door de leider. 
Het was ook heel leuk we bekeken de paddenstoelen met een vergrootglas 
je zag dan schijfjes en ook gaatjes onder een paddenstoel. 
We zagen heksenboter,eekhoorntjesbrood en parasolzwam. 
We liepen terug langs een paardenwei en hoorde dat het paard een scheet 
liet. 
Toen we er waren fietste we terug. 
 
Frits Wijnen  
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NATUURWERKDAG 

Geen verslag ingediend 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Peter Schutte: 

Het werk had de deelnemers hongerig gemaakt want er werd behoorlijk gegeten, 

15 liter soep, 6 stokbroden, 90 broodjes en enkele liters koffie en chocomel. 

Na de pauze gingen enkele groepen naar huis maar kwamen ook nieuwe helpers 

er bij en werd er nog stevig door gewerkt. 

 

Ook was er tijd om op zoek te gaan naar de sporen van de bevers, afgeknabbelde 

bomen, sleep sporen en de beverburcht. Geweldig. 

 

Er is goed gewerkt deze zaterdag, in totaal hebben meer dan 60 mensen 

deelgenomen. 

Er zijn wilgen geknot en overtollige bomen gekapt. Dit leverde een grote berg 

snoeihout op. 

Na de resterende broodjes weggewerkt te hebben ging men moe en voldaan naar 

huis. 

De leiding van Jeugd en Natuur bedankt iedereen voor zijn of haar geweldige 

inzet. 
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De oplossing ........ 
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NESTKASTJES TIMMEREN  

(Maandag 12 maart 2018) 

 
Het is de hoogste tijd om de handjes te 
laten wapperen, want de vogels zijn op 
zoek naar een lekker nest. 
Niet alleen koolmezen zijn op zoek naar 
een huis, maar ook vele andere soorten 
vogels zoeken onderdak. 
Hieronder zie al een meesje druk in de 
weer. 
 
We gaan samen ook nestkastjes 
maken. Sla je daarbij niet op de vingers 
en let goed op de instructie van Lei.  
 
 
Als het kastje klaar is, mag je het 
meenemen naar huis. 
 
Let hier dan wel op: 
 

 Nestkastjes van hetzelfde type 
moeten ongeveer 10 meter uit 
elkaar hangen om vechtpartijen te 
voorkomen; 

 Hang het kastjes nog in maart op; 
 Zoek een rustige plek in de tuin en 

let op dat er geen katten bij kunnen; 
 Richt het vlieggat naar het 

zuidoosten om inregenen te 
voorkomen; 

 Maak het nestkastjes in maart en 
september leeg en schoon. 

 
 
Ook kunnen er enkele vleermuiskasten gemaakt worden. 
  

 



Jeugd en Natuur Maasbree 

13 

SPOREN ZOEKEN IN DE NATUUR 

(zondag 28 januari 2018) 

 
Buiten in de vrije natuur kun je proberen dieren te bekijken. 
Vooral voor grotere dieren is dit vaak niet eenvoudig. 
Zodra die ons zien, horen of ruiken, zijn ze vertrokken. 
De meeste grote dieren leven overdag erg teruggetrokken. Ze zijn 
schuw van nature en bang voor mensen. Bovendien hebben ze vaak 
een erg goede schutkleur en vallen dus nauwelijks op. 
 
We zullen het dus moeten doen met de sporen, die ze achterlaten. 
Diersporen betekent alles, waaraan we kunnen zien welke dieren 
ergens geweest zijn. Het gaat hier dus niet allen om pootafdrukken 
(zoals hier beneden te zien is), maar ook om veren, holen, keutels, 
botjes, vraatsporen, geluid enz. 
 
Je zult verbaasd zijn hoeveel dieren en in een klein gebied leven.  
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Peel wandeling in Ospeldijk!  
(26 november 2017); Geen verslag ingediend 

 

 
 

Jeugd en natuur Maasbree wandelt in de peel!!! 
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Hier een inzending van Inge Tielen uit Indonesië. 

Inge was vroeger ook lid van Jeugd en Natuur. 

Lees aandachtig haar verslag. 

 
Femi en Rosie de orang-oetans  

 

Jeugd en Natuur steunt het werk van Stichting Wanicare in Indonesië. Inge Tielen uit 

Maasbree werkt voor deze stichting en zorgt samen met een dierenarts en 9 verzorgers 

voor meer dan 300 dieren. Al deze dieren zijn uit het wild gestolen door stropers en 

worden verkocht voor veel geld. Veel dieren komen daardoor in vervelende en 

zielige situaties waar ze gestrest en gewond raken. Inge zet zich in voor deze dieren 

door ze weer terug te brengen naar de natuur, en deze keer willen we jullie iets 

vertellen over Femi en Rosie.  

 

 

Femi en Rosie zijn twee baby Orang-Oetans en zijn in Mei van dit jaar gevonden 
door de politie. Stropers wilde Femi en Rosie verkopen om veel geld te verdienen, 
maar dat kan helemaal niet, want Orang-Oetans zijn beschermd en horen in de 

natuur thuis!  
Femi is gevonden is een postpakket. De stroper dacht zo dat hij de politie te slim af 
was. Rosie woonde inmiddels al bij mensen thuis, maar was erg ongelukkig omdat 

ze haar moeder niet meer had. Orang-Oetans blijven namelijk tot hun 5
de

 heel dicht 
bij hun moeder, ze hangen altijd aan de buik.  
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Gelukkig zijn Rosie en Femi nu bij ons en hier zorgen wij ervoor dat Femi en 

Rosie weer volop buiten leven, zodat ze kunnen klimmen in de bomen en eten van 
het fruit! Binnenkort zullen ze teruggebracht worden naar hun geboorteplek om 

daar verder op te groeien tot grote en sterke orang-oetans. En als ze groot genoeg 
zijn zullen ze vrijgelaten worden! Wil je meer weten over Femi en Rosie, of het 
werk van Wanicare? 

 
 
 

 
 
Vraag je leraar of Inge kan langskomen 

om meer te vertellen over Femi, Rosie 
en alle andere dieren.  

 
 
Zie: 
http://www.cikanangawildlifecenter.com/ 

 
 
 

  

http://www.cikanangawildlifecenter.com/
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Vleermuizen door IVO. 
 

Op 19 november 2016 zijn er in het adoptieproject vleermuizenkasten 

opgehangen. Met hulp van Lei Jansen zijn we aan het hout gekomen. 

Toen ben ik naar Jan Vullings gegaan daar hebben Jan en ik de 

vleermuizenkasten in elkaar gezet. 

Gezamenlijk zijn we naar Peter Schutte gegaan en met zijn hulp hebben 

we de kasten op de goede plaats opgehangen. 

Ik zou zeggen loop er zeker een keer langs ze zijn heel mooi geworden. 

 

Op maandag 6 maart 2017 zijn nog enkele kasten mee in elkaar gezet. 
 
Ivo Kursten, ook lid van Jeugd en Natuur  
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De oplossing is?.............................................................................................. 
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