
Gratis jeugdbijlage bij het ledenblad van ‘It Fryske Gea’ Herfst 2018

Kijk op pagina 6 en 7 
voor leuke activiteiten

Kids-Gea!

Griezelen in de natuur
Pagina 2

Maak een 
wespenvanger
Zie pagina 4



Onder een steen leven
Til maar eens voorzichtig een bloempot of steen op 
in de tuin. De kans is groot dat je hieronder allerlei 
beestjes vindt, zoals de pissebed. De pissebed is 
familie van de kreeft en leeft graag op donkere en 
vochtige plekken. Op de tast vindt hij zijn weg in het 
donker. Hiervoor heeft dit beestje speciale antennes 
op zijn kop. Wist je trouwens dat een pissebed maar 
liefst veertien poten heeft? 

Oeps... poot weg. 
Razendsnel rent er een hooiwagen voorbij. In eerste 
instantie denk je dat er een spin aan komt rennen, 
maar dat klopt niet. De hooiwagen spint namelijk geen 
zijde en heeft een klein rond lijfje, in plaats van een 
lijfje dat uit twee delen bestaat. Op het menu staat 
van alles. De hooiwagen eet bijvoorbeeld bladluizen, 
maar ook planten. Om vijanden in de war te maken 
heeft de hooiwagen een bijzondere tactiek. Zijn po-
ten laten zomaar los. De poot beweegt nog een tijdje 

door en dan vliegt het diertje er razendsnel vandoor. 
Bij jonge hooiwagens groeit de poot gelukkig gewoon 
weer aan. 

Bloedzuigen
Bah... Heb je wel eens een teek gezien? Een jonge 
teek ziet eruit als een soort spinnetje. Ze wachten 
in een struik of in het lange gras tot er een mens of 
dier vlakbij komt. Daarna laat hij zich vallen of klimt 
bijvoorbeeld via de benen omhoog. De teek zoekt dan 
een lekker warm plekje, bijt zich vast en zuigt zich 
vol met bloed. Vind je zelf een teek op jouw lichaam? 
Laat de teek dan weghalen met een speciale teken-
tang en houd de plek goed in de gaten. 
Kijk op www.rodekruis.nl voor meer informatie. 

Dakloze slak
De meeste naaktslakken zie je nooit want ze leven 
onder de grond. Na een fl inke regenbui komen ze 
tevoorschijn. Met hun oranje, bruine of zwarte lijf 
kruipen ze over de grond. De slakken zijn belangrijk 
voor de natuur, omdat ze dode planten opruimen en 
de aarde omwoelen. Ze hebben geen huisje dat hun 
beschermt tegen uitdroging en hierdoor zijn ze erg 
kwetsbaar. Voor vogels zoals eksters en merels zijn 

In de natuur is er plek voor iedereen. Groot, klein, 

gevaarlijk, mooi en lelijk. Je komt het allemaal 

tegen. Wij gaan in Kids-Gea griezelen in de 

natuur. Heb je wel eens een glibberige regenworm 

vastgehouden of slijmerige naaktslak aangeraakt? 

Griezel lekker met ons mee en lees meer over 

deze beestjes.
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ze een smakelijk hapje. Ook bij de egel staat hij 
op het menu. Ziet de naaktslak zijn vijand? Dan 
rolt hij zich op als een balletje. 

Grondstofzuiger
Wanneer een regenworm hulpeloos aan de snavel 
van een merel bungelt, dan heeft de worm pech. 
Wormen leven onder de grond en maken daar 
tunnels. Hierdoor wordt de bodem luchtiger en 
kunnen planten beter groeien. Ook helpen ze bij 
het afbreken van bijvoorbeeld blaadjes en gras.  
De regenworm is een vochtige rakker. Hij bestaat 
voor 95 procent uit water. Het is een enorm ver-
schil met mensen, want wij bestaan voor 65 tot 75 
procent uit vocht. Om niet uit te drogen is de huid 
van de regenworm bedekt met een laag slijm. 

Ongevaarlijke huisspin
Het schijnt dat er in een gemiddeld huis zo’n 1500 
spinnen wonen. Brrr… Gelukkig kom je die niet al-
lemaal tegen. De huisspin is zo’n spin die graag bij 
jou thuis woont. Hij bouwt meestal een mooi web. 
De zijde voor het web komt uit speciale klieren. 
De spin trekt een draad uit zijn lijf die daarna 
vanzelf harder wordt. In het web weeft hij aan 

het uitende een trechtervormig aanhangsel. Het 
tunneltje is de ideale plek om zich schuil te hou-
den. Lukt het niet om wat lekkers te vangen? Dan 
gaat de spin zelf op jacht. 

Stekelig vrouwtje
De steekmug is een ongewenste gast. Vooral als ze 
’s nachts rond je hoofd zoemen. Het vrouwtje is het 
meest irritant omdat zij steekt. Hierbij boort ze 
eerst met een naaldje door de huid en daarna spuit 
ze speeksel in het gaatje. Het speeksel zorgt ervoor 
dat het bloed niet hard wordt en ze het beter kan 
opzuigen. Als laatste spuit ze een speciaal stofje 
naar binnen. De prikkelende stof zorgt ervoor dat 
het bloed makkelijker naar het gaatje stroomt. Het 
stofje zorgt ook voor die vervelende jeukbulten. 

Wesp
Wespen hebben een angel waarmee ze fl ink kun-
nen steken. In tegenstelling tot de bij gaat een 
wesp daar niet dood van. Bijna alle wespen gaan in 
de winter dood. Alleen de koningin overleeft haar 
winterslaap. Wat doet ze als eerste als ze wakker 
wordt? Eitjes leggen! Met een speciale wespen-
vanger kun je deze stekende insecten vangen om 
ze later op een veilige plek vrij te laten. 
(Zie pagina 4)
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Maak een wes
penvanger

4Doe het zelf

Wespen kunnen aan het einde van de zomer 
flink vervelend zijn. Waarom? Er is dan weinig 
voedsel te vinden, want de nectar in de 
bloemen is bijna op. Zodra ze wat zoetigheid 
ruiken, gaan ze op zoek naar het lekkers. Jouw 
flesje limonade is dan niet meer veilig. Het is 
erg vervelend als er steeds wespen om je heen 
vliegen. Maar het zijn wel belangrijke opruimers 
in de natuur en dus willen we ze niet dood 
maken. Daarom gaan we een wespenvanger 
maken. Zo kun je de wespen vangen en op een 
veilige plek weer vrijlaten. 

Wil je de wespenvanger ophangen? Prik dan twee gaten in de wespenvanger en maak 
er een touwtje aan vast. Zo kun je de wespenvanger ook aan een boom hangen. 

Tip!

Aan de slag! 
  Pak een plastic fles. Kies bijvoorbeeld een 

lege  cola- of limonadefles van 1,5 liter.

  Vraag een volwassene om de bovenkant 

van de fles door te snijden.

  Doe een dun laagje zoete limonadesiroop 

op de bodem van de fles.

  Haal de dop van de fles en druk de 

bovenkant in de fles met de opening van 

de dop naar beneden. 

  Versier de wespenvanger. 

  Zet de wespenvanger op een zonnige plek 

in de tuin waar je zelf niet zit. 

  Laat de gevangen wespen regelmatig op 

een rustig plekje weer vrij. 

Wat heb je nodig?
 Lege plastic fles
 Zoete limonade of siroop
 Scherp mes
 Versiering
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Herfststruintocht door het Wikelslân

De Alde Feanen
Vrijdag 14 september 15:00 - 17:00 uur

Uilenballen pluizen voor jonge 

natuuronderzoekers

De Alde Feanen
Dinsdag 16 oktober 10:30 - 12:00 uur

Wandeling bij volle maan

De Alde Feanen
Zaterdag 22 december 16:30 - 18:00 uur

Uilenballen pluizen

Ketliker Skar
Donderdag 27 december 10:00 - 12:00 uur

Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!Geef je op!!

Kids-Gea!

Doe mee!

Ga mee!

Nestkastjes timmeren voor stoere kids (8+)

De Alde Feanen
Donderdag 27 december 10:30 - 12:00 uur

Leden €5,-. en niet-leden €9,-

Winterwandeling met broodjes bakken 

bij kampvuur

De Alde Feanen
Donderdag 27 december 14:00 - 16:00 uur

Vetbollen maken

De Alde Feanen
Vrijdag 28 december 10:30 - 12:00 uur

Leden €2,- en niet-leden €6,-

Winterwandeling door het Wikelslân 

De Alde Feanen
Vrijdag 28 december 14:00 - 16:00 uur
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Herfstvakantie
Herfsttocht 

Park Huize Olterterp
Maandag 22 oktober 10:00 - 12:00 uur

Uilenballen pluizen

De Alde Feanen
Maandag 22 oktober 10:30 - 12:00 uur

Maandag 22 oktober 13:00 - 14:30 uur

Snoeien en zagen met onze boswachter (8+)

Ketliker Skar
Dinsdag 23 oktober 10:00 - 12:00 uur

Griezelpompoen maken

De Alde Feanen
Dinsdag 23 oktober 10:30 - 12:00 uur

Dinsdag 23 oktober 13:00 - 14:30 uur

Donderdag 25 oktober 10:30 - 12:00 uur

Donderdag 25 oktober 13:00 - 14:30 uur

Leden €4,- en niet-leden €8,-

Op zoek naar 'eilandbewoners' 

Makkumernoardwaard
Woensdag 24 oktober 14:00 - 16:00 uur

Wandeling bij volle maan

De Alde Feanen
Woensdag 24 oktober 19:00 - 20:30 uur

Herfstwandeling door het Wikelslân met 

broodjes bakken bij kampvuur

De Alde Feanen
Vrijdag 26 oktober 10:30 - 12:30 uur

Creatieve jeugdactiviteit in het veld 

De Alde Feanen
Vrijdag 26 oktober 14:00 - 15:30 uur
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Nieuwe opdracht
Kom jij wel eens enge beestjes tegen? Wij 
ontvangen graag jouw foto, knutselwerk of 
andere creatieve inzending met als thema 
griezelen. Wij zijn heel benieuwd wat 
jullie voor moois maken. De mooiste en 
origineelste inzendingen maken kans op It 
Fryske Gea verrassingspakket. 
Stuur je inzending voor 15 oktober op naar 
info@itfryskegea.nl of 
It Fryske Gea t.a.v. jeugdwedstrijd, 
Postbus 3,  9244 ZN Beetsterzwaag.
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2e prijs

1e prijs

Winnaars
Monique Bosch won de eerste prijs bij de vorige opdracht. Zij 
maakte een foto van een zweefvlieg op een gele teunisbloem. 
De tweede prijs is gewonnen door Lorraine Schriever. Op 
haar kleurrijke tekening staat een wesp op het blad van een 
bloeiende bloem. Iedereen bedankt voor de creatieve en 
mooie inzendingen. 
Doutsen van der Wal werd uit bijna zestig goede inzendingen 
getrokken als winnaar van de puzzel. Met haar antwoord van 
vierkleurige koekoekshommel won zij een sleutelhanger.

Bladluis

Egel

Ekster

Grond

Hooiwagen

Merel

Naaktslak 

Pissebed 

Poot 

Spin 

Teek 

Tunnel 

Vijand 

Worm 

Zijde

 K D R I N K M M S
 A N E E G R E T C
 L A T B O R U E T
 S J S W E N O Z T
 T I K L N S I N E
 K V E E N J S P D
 A B L A D L U I S
 A E G E L T O O P
 N E G A W I O O H

Wij hebben een woord verstopt in deze zoekwoordenpuzzel. Kan jij hem vinden? 

Zet de letters in de goede volgorde.  Mail het antwoord, je naam, je leeftijd en adres voor 

15 oktober 2018 naar info@itfryskegea.nl.  De winnaar wint een leuke sleutelhanger.   
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