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De expositie in het Welzijnscentrum van Zuidwolde,

betond uit twee delen: een lichte kamer waarin posters

waren opgehangen met informatieover alle stadia van

een aantal dagvlindersoorten. In die kamer was ook

een grote kast met rupsen, poppen en uitkomende

vlinders van nachtvlindersoorten te zien. Er stond een

stereo-microscoop om details van vlinders te bekijken

en er waren allerlei foto's, boeken en andere vlinder-

dingen te bekijken. In die kamer kregen de kinderen

een eigen boekje met één (eigen) vlindersoort en

daarin kon een aantal vragen beantwoord worden over

het vlinderleven en maakten de leerlingen tekeningen

van eitjes, rups en pop die bij die vlindersoort horen.

Het was geweldig om te merken dat deze opdracht

met evenveel plezier en enthousiasme door leerlingen

van groep 3 en 4 werd uitgevoerd als door die van

groep 7 en 8.

De andere ruimte was geheel ingericht voor levende

vlinders. Er stonden in een totaal verduisterde ruimte

twee grote tafels opgesteld met lichtbakken erboven.

Op de ene tafelwaren de hele week uitkomendepop-

pen te bewonderenen de andere tafel (van 2 bij 3

meter) was ingericht tot een complete bloementuin

met nectarplanten en waardplanten. Het mooie van

de verlichte tafels in de verduisterde ruimte is, dat de

vlinders vrij rondvliegen in de lichtbundel en dat de

kinderen zo overal heel dicht bij kunnen komen en de

vlinders gemakkelijk aan kunnen raken. Het was een

enorm succes dat van zowel het groot koolwitje als van

de kleine vos de complete cyclus op de tafel te bewon-

deren was. Parende vlinders, eitjesleggende vlinders,

vele honderden rupsen en natuurlijk de poppen die

dagelijks werden aangevuld om zoveel mogelijk pop-

pen te laten uitkomenwanneer de kinderen er waren.

Uiteindelijk heeft bijna 90% van de bezoekende kin-

deren poppen zien uitkomen. Dat leidde elke keer tot

groot enthousiasmeen verbazing.

We zijn zeer tevreden datalle inspanningen vooraf

tot een dergelijk succesvol project hebben geleid. De

kinderen hebben onvergetelijke ervaringen gehad.

De leerkrachten hadden enorme waardering voor het

project en vonden de opzet - één kamer met 'leerdin-

gen'en één ruimte waarbij het vooral om de ervaring

en het gevoel ging - prachtig. Als Natuurvereniging

en Vlinderwerkgroep denken wij, dat dit een prach-

tige manier is om vlinders en zo de natuur onder

de aandacht van kinderen te brengen. De boekjes

kregen de kinderen mee naar huis en alle 1100 basis-

schoolleerlingen van Zuidwolde en omgeving hebben

wij een exemplaar van de herkenningskaart van De

Vlinderstichting gegeven. Zo zal er ook thuis nog veel

over gepraat zijn. Het was een groot project waar 20

vrijwilligers een tijd druk mee zijn geweest, maar dat

ook heel veel voldoening heeft gegeven. Wij danken

De Vlinderstichting heel hartelijk voor de medewerking

aan het project door het ter beschikking stellen van

het vlinder-en fotomateriaalen voor het meedenken

over het project

Wanneer andere werkgroepen interesse hebben voor

het project en wat meer van het materiaal willen zien,

kan contact opgenomenworden via joopverburg@

natuurverenigingzuidwolde.nl

De

Veel belangstelling voor de levende vlinders.

opdrachten werden met plezier en enthousiasme uitgevoerd.

De Natuurvereniging Zuidwolde (Dr) en haar

Vlinderwerkgroep hebben van 6 tot 10 juni 2011 een

Vlinderweek georganiseerd in het kader van het

40-jarig bestaan van de vereniging.

Er is gekozen voor een vlinderproject waarbij alle scho-

len in Zuidwolde en omstreken een uitnodiging heb-

ben gekregen om mee te doen. Alle 10 scholen hebben

die uitnodiging aanvaard en bij elkaarzijn meerdan 500

basisschoolleerlingen naar de vlinderexpositie komen

kijken. Eigenlijk was het veel meer dan kijken, want er is

vooral heel veel te beleven geweest.


