
Zomer 2017 // SúdweSt FrySlân

Ga voor een overzicht van alle activiteiten naar www.staatsbosbeheer.nl

BeLeVeN
Voor elke leeftijd is er een natuureducatief belevingspad in Bos Elfbergen! Voor 
€ 3,50 per kind kunt u een opdrachtenboekje met een muts of zoekkaart kopen 
bij het Bezoekerscentrum Mar en Klif, De Brink 4 of bij de Natuur Schuur Gaaster-
land, Houtwal 2 in Oudemirdum tijdens openingstijden.

Natuureducatieve BeleviNgspadeN 
 Voor kinderen en om samen met de hele familie te doen! Van jong 
naar oud: Het Kabouterpad, Het Dassenpad, Het Bosbeestenpad 
(startpunt bij Natuur Schuur Gaasterland), Het Spechtenpad en De 
rugzakroute Elfbergen (startpunt bij Mar en Klif).

Altijd

Iedere zondagmiddag van 13:00 - 16:00 uur bij de Natuur Schuur Gaasterland, 
Houtwal 2 in Oudemirdum. Gratis deelname.

Op pad, BOuweN eN verzameleN Iedere 
maand is er weer iets anders te doen bij de Natuur Schuur 
Gaasterland:  in Juli kun je op pad met je mobiel om vlinders 
te fotograferen! In Augustus hutten bouwen in het speelbos en 
in September kun je je eigen natuurexpositie in een glazen pot 
maken!

ZondAg

Zo 25 juni, 16 Juli, 27 Aug en Za 2 Sep in eendenkooi Goëngamieden, Koaiwei 
3a te Offingawier van 13:00-16:00.  Familiespeurtocht € 2,50 p.p., rondleiding 
€ 5 p.p., incl. koffie/thee of limonade met iets lekkers! Meer geven mag ter 
sponsoring van de bouw van een kooikerhuisje!

KOOiKerhONdjes iN de eeNdeNKOOi 
 Doe de familiespeurtocht of laat je rondleiden! De gidsen staan 
met de kooikerhondjes klaar voor jullie om de geheimen van de 
eendenkooi prijs te geven.. Hebben jullie zelf ook een kooiker-
hondje? Dan mag die mee en kan dan ook leren via gebarentaal 
om de schermen te lopen!

1 x Mnd

Elke 1e zondagmiddag van de maand van 13:30 - 15:00 uur bij het Buitenlokaal 
“Bliid op ‘t Wiid” aan ‘t Nannewiid voor jeugd van 5 t/m 12 jaar voor € 2,50 p.k., 
incl. drinken en lekkers, tenzij anders aangegeven. Kinderen jonger dan 5 jaar 
mogen ook komen spelen, maar dan onder begeleiding van hun ouders. Opgeven 
verplicht via bliidoptwiid@hotmail.nl

speleN tOt je grOeN ziet! Op Zo 2 Juli is er 
weer een outdoor-middag met Abee Outdoor (€ 7,50 p.k. en duurt 
tot 16:00!). Dit keer gaan een we een soort Expeditie Robinson 
à la Nannewiid opzetten..Zo 6 Aug mag je zelf weten wat je wilt 
komen doen: hutten of watersysteem bouwen, polsstoksprin-
gen oftewel Vrij spelen! Zo 3 Sep gaan we Levend Stratego en 
omgekeerd verstoppertje doen. Geef je op en kom spelen tot je 
groen ziet!

1 x Mnd

Tijdens openingstijden van Kameleon Terherne kunt u een routekaart kopen die 
jullie zal leiden naar het verlaten eiland per eigen boot. Ook is het mogelijk vanaf 
het Kameleon eiland per roeiboot de oversteek te maken. Als groepsactiviteit ook 
te reserveren. Verkoop- en Informatiepunt Kameleon Terherne of 0566-689910.

verlateN eilaNd expeditie Eenmaal op het 
verlaten eiland aangekomen gaan jullie op zoek naar de schat-
kaart en ontrafelen jullie het raadsel dat Hielke en Sietze hebben 
ontdekt.. zie voor het introductiefilmpje www.kameleonterherne/
dagje-uit/ onder het kopje Verlaten eiland expeditie ..

Altijd

In de Bjusterbaarlike Simmerwike op de Wyldemerk te Harich van 13:30 - 15:30 
uur, (bij slecht weer bij de Natuurschuur). Voor kinderen, maar ouders en 
familieleden ook van harte welkom om mee te doen! € 5 p.p.. Neem jullie eigen 
lekkers mee om ook te picknicken! Opgeven (verplicht) via www.marenklif.nl 
of 0514-571777.

laNdschap schildereN Onder begeleiding van 
een leraar schilder je je eerste? eigen landschap op De Wylde-
merk, het leefgebied van vele Libellen en de IJsvogel en waar de 
Nederlandse landgeit het mooie landschap open houdt! Wat ga 
jij schilderen?

Woe 30 Aug

Tijdens de Bjusterbaarlike Simmerwike in Bos Elfbergen van 13:30 -15:00 uur, 
voor kinderen vanaf 5 tot 12 jaar voor € 3,50 p.k., incl. drinken en lekkers. 
Opgeven verplicht via www.marenklif.nl of 0514-571777.

speleN tOt je grOeN ziet! Doe mee met een 
sportief spel in de natuur en ontdek de geheimen van het bos! 
Durf jij het aan? Geef je dan snel op!

do 31 Aug

Tijdens de Bjusterbaarlike Simmerwike in Bos Elfbergen en vanuit de Natuur 
Schuur Gaasterland, Houtwal 2 in Oudemirdum van 20:00 - 21:30 uur. Voor fami-
lies (kinderen vanaf 5 jaar) € 3,50 p.k. en € 4,= p.vw. incl. koffie/thee, limonade 
en lekkers. Opgeven verplicht via www.marenklif.nl of 0514-571777.

NachtdiereNexpeditie Via een PowerPoint (ook 
nachtcamera beelden)bekijken we welke dieren er ‘s avonds, als 
wij naar bed gaan, in het bos wakker worden. Dan gaan we op 
onderzoek uit..via lifetraps kijken we naar welke muizen er in het 
bos leven en door een braakbal uit te pluizen. Met de batdetector 
gaan we voor ons niet hoorbare tonen omzetten in hoorbare 
tonen.. hoor en zie jij de vleermuizen nu ook?

do 31 Aug

Voor groepen (volwassenen en kinderen) te reserveren vanaf 17:00 uur. Ver-
trekpunt botenhuis Kameleon Terherne. Informatie te verkrijgen bij boswachter 
Marjon via 06-20655675 of m.kommer@staatsbosbeheer.nl

KameleON Natuurvaart Wilt u eens de 
natuur van een andere kant bekijken en wel vanaf het water? 
Dat kan en zelfs in het Natura 2000-gebied It Snistermar, waar 
we ook drie eilanden aandoen in de Terkaplesterpuollen. De 
boswachter laat u met de Kameleonboot een stukje van dit unieke 
gebied beleven! Kan ook in de schemer, een extra bijzondere 
beleving!

AAnvrAAg

Van 19:30 - 21:00 uur in de eendenkooi Goëngamieden, Koaiwei 3a te Of-
fingawier. Tijdens Open Monumenten weekend voor families (kinderen vanaf 5 
jaar) € 3,50 p.k. en € 4,00 p.vw. incl. koffie/thee, limonade en lekkers. Opgeven 
(verplicht) via m.kommer@staatsbosbeheer.nl of 06-20655675.

NachtdiereNexpeditie In de eendenkooi onder-
zoeken we op deze avond naast via lifetraps welke muizen daar 
leven en door het detecteren van geluiden welke vleermuissoorten 
er zijn, gaan we ook vissen bekijken die nachtactief zijn..zin om 
mee te doen? Geef je dan op!

9 Sep

losse aanvragen
 Wilt u een keer met een groep op pad in een specifiek 
gebied of een natuuractiviteit of natuurfeestje (laten) orga-
niseren? Vraag naar de mogelijkheden bij boswachter Marjon 
via 06-20655675 of m.kommer@staatsbosbeheer.nl


