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Aardsterren
We hadden maar enkele honderd meters afgelegd ,
maar de tijd begon al te dringen, we moesten terug
richting auto. Zo zie je dat er op een klein stukje al
heel veel te ontdekken valt.
Aan het einde werd er nog een wedstrijd gedaan
: de groep werd in tweeen gedeeld ,en elke groep
moest met materiaal wat in de buurt op de grond
te vinden was , een kever maken. Een kever bestaat
altijd uit een kop , een hals een lijfje en zes poten .
DONDERDAG 17-05-2007 DAUWTRAPPEN

MET DE

REEËN

Donderdag was het wel heel vroeg dag. Om 05.40
uur liep bij ons de wekker al af, Niels opstaan we
gaan Reeën kijken ,lekker Dauwtrappen met de
Aardsterren.
Om 06.30 uur waren we dan allemaal bij de Tullekesbôm. Iedereen was al goed wakker en hadden
er ook allemaal zin in.
06.40 aankomst BOTTERPOT- DE BRUUK iedereen
MUISSTIL,nog gauw even een krentenbolletje en
dan gaan we vertrekken.
Na goed kijken en luisteren door jullie, Ja echt heel
goed, gaven we het na ruim een uur toch maar op.
Toen kwam Annemieke met een leuk spelletje, een
van ons was een VOS en de rest Reeën dat was wel
lachen. Daarna zij we nog even op de oude stortplaats geweest,vanwaar we een prachtig uitzicht
hadden over Groesbeek.
09.00 uur kwamen we bij Niels thuis waar enkele
moeders de kofﬁe en warme broodjes klaar hadden.
We hebben lekker ontbeten en nog wat gezellig
gekletst , het was toch weer een hele leuke dag. Tot
de volgende keer.
Niels en Dik
Zaterdag 2 juni gingen we kevers zoeken op de
St. Jansberg. Het weer was ons goed gezind , het
was een prachtige , warme dag.
We parkeerden de auto’s bij de kaasboerderij. Daar
liepen we het pad op richting het bos. Zoals Annemiek verteld had ,werd er gelijk op de grassprieten
naast het pad gezocht naar kevers , en na enkele
minuten werd de eerste al gesignaleerd.
Aan de hand van de zoekkaart werd bekeken welke
van de vele soorten kever het was.
Ook werd er met de meegenomen schepjes volop
in de grond gewroet , hier werden verschillende
beestjes aangetroffen , van regenwormen , kevertjes
tot aardvlooien.
In de zakjes en potjes werden er vele beestjes mee
naar huis genomen, voornamelijk Lieveheersbeestjes
Tijdens de pauze werd ontdekt dat er met de loepen
ook andere dingen gedaan konden worden , niet
alleen de kevers bestuderen, maar ook gaatjes branden in de bladeren en vuurtje stoken .
Annemiek liet zien dat er zo snel brand kon ontstaan, dus dat ze hier erg mee moesten oppassen.
Nadat het eten op was zagen we enkele paardendrollen liggen ,we gingen meteen op zoek naar
mestkevers , maar helaas de drollen waren er pas
net neergelegd , het was nog te vers voor de kevers.

Zaterdag 25 augustus vertrokken we met de
auto naar Nieuw Bergen naar de schaapskooi. Na
even gezocht hebben we de schaapskooi gevonden.
Wat is Nederland toch mooi en zo dichtbij.
Sandra de herderin stond ons
al op te wachten ze heeft ons
veel verteld. De
schaapskooi
was een mooie
stal voor de
schapen, deze
is een paar
jaar geleden
gebouwd.
Eromheen zat een hek en daarbinnen liepen de
schapen. Er waren 164 heideschapen, Een mannetjes schaap heet een ram en een vrouwtjesschaap
heet een ooi, natuurlijk heet een babyschaap een
lammetje. De lammeren liepen ook al mee ze waren
al best groot. Ook waren er 4 honden die om de
beurt meegaan waarvan de jongste het nog moest
leren, dit waren bordercollies
De herders hebben een drukke baan hoor, ze zijn
de hele dag aan het lopen en moeten alles goed in
de gaten houden en zorgen dat de schapen op de
juiste plek gaan eten. De schapen lopen op de hei
en zorgen ervoor dat deze mooi blijft groeien. Ze
eten gras, hei en andere plantjes.
Zaterdag had Sandra een hulpherder (zie foto), we
mochten een eindje meelopen. Het hek ging open
en de schapen gingen
de hei op. De honden
liepen hard om de kudde
heen om ze bij elkaar te
houden, de herder gaf
de honden aanwijzingen
wat ze moesten doen
met een ﬂuitje en hij riep
naar ze.
Na een tijdje zijn we
teruggelopen en hebben we de lammetjesroute
gelopen, een speurtochtje met opdrachten.
En wat kwamen we onderweg tegen op een heel
mooi plekje met een prachtig uitzicht? Een picknicktafel waar we lekker ons brood hebben opgegeten.
Het was alweer een zeer leuke en gezellige dag. Na
aﬂoop kregen we ook nog een leuke lammetjes mok
als aandenken.
We hebben weer erg genoten op deze prachtige
dag! Groetjes, Laura en Karin
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ZATERDAG 28 APRIL 2007
Eerst deden we de verkiezingen van ‘Het dier van de
maand’. Mijn dier kreeg de meeste stemmen. Het
was de purperreiger. Die hadden Henny en ik gezien
bij de
Zouweboezem.

Verslag van het zomerseizoen
DE LEEMHUT
Op 3 ,17,21 maart hebben wij een leemhut
gemaakt
We gingen eerst naar de foeperpot om takken van
de struiken af te zagen, toen we het eenmaal hadden konden we gaan bouwen .
We zetten eerst 5 dikke takken in een cirkel en dan
konden we gaan vlechten en als het gevlochten
was konden we de leem erop gaan smeren, maar
dat bleef toch niet zo goed zitten dus we moesten
het een paar keer repareren.
De leem voor de leemhut kwam uit onze leemwal
en midden in die
leemwal hadden we een eilandje gemaakt en we
hadden zo diep
gegraven dat we bij de riolering kwamen maar
we hadden hem niet geraakt, en er was water in
gekomen dus iemand was bommetjes gaan doen.
Toen moest er een rieten dak op want anders ging
hij lekken.
Maar bij het riethalen had ik mijn vinger gesneden
want dat riet is heel scherp //////.
maar toen week twee weken daarop terugkwamen waren er takken uit gegroeid dus was de hut
levend geworden----
Jorg Theunissen
14 april 2007
Vissen met de vissenexpert Jan Kranenbarg
in sloot langs Lage Horst. Gevangen: Bermpje;
riviergrondel; driedoornige stekelbaars en in poel
bij Ketelstraat Kleine watersalamander; groene/
bruine kikker in eendenei en grote spinnende
waterkever
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Daarna gingen we op pad. Het was heet, dus een
mooie dag om zandhagedissen te gaan zoeken. Op
de ﬁets gingen we naar het bos, over het paadje
langs het spoor. We zijn onderweg een paar keer
gestopt om te kijken. Nick zag de eerste zandhagedis. In totaal hebben we er zeven gezien, mannetjes
en vrouwtjes. Het mannetje heeft een groene zijkant
en het vrouwtje heeft een bruine zijkant. Ze waren
supersnel. Als je bewoog gingen ze ervandoor. Laura
vond nog een dode zandhagedis. Ook hebben we
nog heel veel langsprietmotten gezien die op een
boom zaten.
Toen kregen we dorst. Gelukkig had Henny koude
choco meegenomen. Die dronken wij op bij de Mulderskop. Ook de peperkoek verdween weer razendsnel in onze hongerige maagjes. Lard was in een
boom geklommen en dronk daar zijn choco op.
De tijd was om en we moesten terug naar de Tullekesbôm. Op de terugweg hebben we niks bijzonders
gezien. Ik vond het een leuke ochtend.
Willeke

12

MEI

2007

BRUUK

Sil: dode hazelworm; Meike: larve geelgerande
waterkever
Boompieper, vleeskleurige orchis, gele lis, wateraardbei, grote ratelaar, kruipend zenegroen, platbuik,
Azuurwaterjuffer, kikkers, rups donsvlinder, grote
boom omgevallen, appeltakvlinder, jonge eenden,
witte kwikstaarten, moeraskartelblad; Frank: nestjes
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REICHSWALD

Langs Ketelstraat: Buizerd, Canad./Nijlgans
Dier v/d maand: Griel (Kees)
Spechtenhol, wroetkuilen van wild zwijn
Steen, Rode bosbes, eikenprocessierups, mannetjesereprijs, buizerdvleugel
Pauze met quiz
Vossenbes
9

JUNI

2007 BUIZERDS

RINGEN MET

GERARD MÜSKENS

Buizerd ringen bij Hofei: 1 jong van 3,5-4 weken.
Ringen/ meten/ wegen; iedereen vasthouden
Na pauze: Prooiresten: fazant, wilde eend, spreeuw
juveniel, Turkse tortel
Plasje met dophei: Frank in de plas >> bijna iedereen gaat zwemmen!!
Onbekend viltkruid; heidelibel, lantaarntje, platbuik,
azuurwaterjuffer
Bij terugkomst Tullekesbom: Steenuil!

of kraak zag je aan voor een geest of een groot wild
zwijn. En toen we in het open veld kwamen, hoorden we het: prrrrrrrrrrrrrrrrr. De nachtzwaluw! Het
continue geratel was nu goed te horen. En opeens
vloog er een de boven ons hoofd, en later nog een
tweede. Ook de klappende vleugelslagen hebben we
gehoord. We liepen verder, langs de open hei. Het
was al koud. We besloten even uit te rusten op de
houtwal. Toen iedereen zat, zagen we de duistere
silhouet van een bosuil voorbij vliegen in de hemel.
Henny wilde nog een mooie foto maken van de hele
groep Aardhommels in het donker. Maar toen gebeurde er iets bovenmenselijks. De camera klikte en
klikte en Henny bekeek de foto’s, maar in plaats van
de brave Aardhommels stonden er angstaanjagende
geesten, witte gezichten zwevend in de lucht! Ze
zaten overal tussen de Aardhommels. We moesten
weg, zo snel mogelijk, terug naar het kamp. Meer
en meer glibberige padden kropen nu over de weg
heen. De berg leek steiler dan bij klaarlichte dag. En
toen, eindelijk, kwam het kamp in zicht. Het veilige
toevluchtsoord.
Stijn Schreven.
18 AUGUSTUS 2007
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KAMP

HOOGE

HOENDERBERG

Als afsluiting van het jaar gingen we dit keer op
kamp naar de Hooge Hoenderberg. We moesten
eerst te ﬁets onder de dreigende wolken door, die
uiteindelijk ook ﬂink wat regen lieten vallen. Maar
onze inspanning werd beloond: vanaf de kampplaats hadden we prachtig uitzicht over de Maas en
alles daarachter. Het opzetten van de tenten was zo
gepiept, de troep eruit halen was een veel grotere
klus. Maar met losbarstend onweer boven je hoofd,
gaat het opeens een stuk sneller en binnen korte tijd
zat iedereen in de tenten.
Na regen kwam zonneschijn en daarmee ook wat
leuke dieren. Er werd een heel dik vrouwtje zandhagedis gevonden. Verder hebben we in een kuil waar
rommel was gedumpt, zes alpenwatersalamanders
en drie gewone padden gered en vrijgelaten tussen
de struiken.
Rond de vijver bij het kamp maakten de hongerige
Aardhommels intussen primitieve gereedschappen
om de goudvissen te vangen. Helaas zonder succes.
Daarna maakten we met de hele groep een wandeling door het bos. Er werd hout meegesleept om
straks het vuur mee te laten branden. Toen was
het tijd voor pannenkoeken. Na heel wat lucifers,
veel hout en veel beslag konden eindelijk de eerste
uitgeputte Aardhommels aansterken met een pannenkoek, stroop en suiker.
’s Avonds werden geen enge verhalen verzonnen,
die gingen we zelf beleven. We gingen op zoek naar
de nachtzwaluw op de Mulderskop. Het was al donker en alleen met een zaklamp kon je nog zien waar
je liep. Je had de kans dat plotseling een hongerige
vette pad voor je voeten sprong, op jacht naar wormen en maden. Het werd nog donkerder. Elke ritsel

LIBELLEN

MET

LEON Huijs

Leon een libellen kenner,ging met ons mee libellen
vangen bij het badje (Eikhold).
En toen we daar aan kwamen vingen we meteen de
keizerlibel. Een van de grootste soorten uit Nederland. Je kon ze gewoon bij de vleugels pakken en
zelfs op je jas als bros zetten. Ook hebben we veel
juffertjes gezien en vast gehouden.
Toen gingen we over het spoor naar een grote plas.
Daar vonden we ook parende libellen.
Daarnaar gingen we naar
een klein plasje met veel
riet stengels .Daar vonden
we de paardenbijter.
Een foto-tje en vasthouden
en terug zetten.
Nog wat eten en weer terug naar de aardhommels.
Noortje
15 SEPTEMBER 2007 EEN DAGJE BIJ DE TULLEKESBÔM
Terwijl de rest leem aan het graven was, zijn wij
begonnen met takken afzagen voor de leemhut.
Met zijn allen hebben we de leem tegen de hut gesmeerd. Terwijl we dat aan het doen waren, waren
Kees en Stijn de tuin onkruid vrij aan het maken. De
ochtend was al snel om, het zag er weer mooi uit.
Thijs Kuijpers
29
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2007

HERTEN REICHSWALD
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Aardmannetjes
Zaterdag 6 oktober.
Het weer;Fantastisch
herfstweer.
In “het Kraayendal”
maakten we in 2 groepjes
een speurtocht voor elkaar.
Halverwege de rode paaltjesroute
kwamen we elkaar tegen en wisselden
de blaadjes.Het speuren
begon.De twee leukste
vragen waren;1.
Zoek blaadjes van 3
verschillende bomen met
hun vrucht erbij. 2.Maak
van de afgevallen schors
van de napoleonsden
een blokhutje voor de
kabouters.Natuurlijk
waren er ook vragen
over de vele prachtige
paddenstoelen.
Zaterdag 15 september
Het weer;
volop zon!
We gingen naar “de Mulderskop” .We
gingen er op zoek naar knikkergallen.
We vonden er 31!! Vooral aan de kleine
eikjes langs het grote pad groeiden de
meeste.De kinderen hadden van thuis
een gazen potje met een bodempje water
meegenomen.Met een roestige spijker
erbij en de jngehakte gallen maakte
iedereen zijn eigen inkt.Een etiketje erop
en het zag er perfect uit.Laura schreef
en tekende er zelfs haar Aardmannetjes
verslag mee.
WMG
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Zaterdag 25 augustus. Het weer;
Prachtig!!
We liepen rondom De Drullerberg in het
Reichswald.We raakten helemaal in de
ban van de mestkever.We namen er een
in onze gesloten hand en o wat zijn ze
sterk.Het kostte ons moeite om ze niet
te laten ontsnappen.Ook ontdekten we
dat ze geluid maken!
Zaterdag 9 juni.
Het weer:een
druilerige dag.
De Aardmannetjes mochten mee met Jan
Jacobs en Roland Zollinger om jonge
steenuilen en jonge kerkuilen te ringen.
De kerkuilen zijn geboren in de kerk op
de Horst,ze werden er met een ladder
even uitgehaald en een kwartiertje erna
weer teruggezet.Dit laatste konden wij
volgen via de webcam die aangesloten
was op de t.v. in de pastorie .Een heel
bijzondere ervaring.

