
BraakbalPluisweek 2007

door Neeltje Huizenga

De Zoogdiervereniging VZZ leverde aan de

deelnemende locaties de braakballen,

pluisdiploma's en flyers ter promotie

van het 'Uilen & Muizen' spel Tij-

dens de pluisweek hebben 1255

kinderen het spel gespeeld. Ook

na de pluisweek is het spel nog

te spelen op www.wildzoe-

kers.nl.

De Pluisweek in 2007 werd

mogelijk gemaakt door een

financiële bijdrage van het

VSBfonds, de Haëlla Stichting

en de Suzanne Hovinga Stichting.

Bijzondere dank gaat uit naar de vrij-

willigers die hebben meegeholpen de

ruim 4000 benodigde braakballen bij el-

kaar te krijgen en de vrijwilligers die heb-

ben geassisteerd tijdens het pluizen.

Ook in 2008 wil de Zoogdiervereniging VZZ

graag weer een Nationale Braakbalpluis-

week organiseren. Zonder braakballen

echter geen pluisweek, vandaar alvast de

oproep om dit jaar zoveel mogelijk braak-

ballen te verzamelen en op te sturen naar

de VZZ.

Braakballen kunnen (gratis)

worden gestuurd naar:

ZoogdierverenigingVZZ - Pluisweek 2008

Antwoordnummer 1380

6800 VC Arnhem

Van 3 tot 11 november 2007 heeft voor

de zesde keer de Braakbalpluisweek

plaatsgevonden. De Zoogdiervereniging

VZZ organiseerde deze week voor de

WILDzoekers, de jeugdnatuurclub voor

8 tot 16 jarigen waar de Zoogdiervereni-

ging VZZ deel van uitmaakt.

Naast het 'echte' braakbalpluizen bij be-

zoekerscentra en natuurmusea hebbenwe

dit jaar een digitaal braakbalspel 'Uilen &

Muizen' ontwikkeld. In dit online spel, dat

begint met het verzamelen van braakbal-

len in een donker bos, wordt er uitein-

delijk uit de geplozen braakballen

weer een volledig muizenske-

let gevormd en de soort be-

paald. In de muizengalerij

staat meer over de diverse

muizensoorten te lezen.

Op 31 oktober werd het

'Uilen & Muizen' spel ge-

opend in Naturalis. Na de

presentatie van het spel

aan leerlingen van de Lo-

rentzschool konden er

echte braakballen wor-

den geplozen. Kinderen die

tijdens het spelen van het

'Uilen & Muizen' spel de smaak

van het virtueel pluizen te pakken

hadden gekregen, konden tijdens

de pluisweek voor het pluizen van een

echte braakbal terecht bij de zes bezoe-

kerscentra van Natuurmonumenten:

Dwingelderveld, Oisterwijk, Veluwezoom,

's Graveland, Brunssummerheide, Veluwe-

zoom, De Wieden en Duincentrum Zand-

waaier. Natuurmonumenten maakt ook

deel uit van de WILDzoekers, waardoor het

pluizen een echte WILDzoekers activiteit

was. Naast deze WILDzoekerslocaties

waren er nog 20 losse locaties (CNME cen-

tra en scholen) verspreid door het land, die

op eigen initiatief pluisactiviteiten organi-

seerden.

Enkele sfeerbeelden van de presentatie van

het nieuwe spel Uilen & Muizen
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