
Een nieuw verband om ml Jn zere duim 
Ik keek op de klok , de tijd tv-as nog ruim. 

Mijn ma maakte brood 
teniijl  ik in de kleren .schoot.  
Even later gingen .-re er vandoor , 

· · De ouders riepen daaag in koor. 
He reden door de Schiphol:..tunnel 
Eén s tootte zijn hoofd ,maar dat was een klungel . 

Ue kregen een quiz ,  
Ik wilde dat ik alle vragen .-list .  
Toen krtvamen we bij Schoonre\-;oerd 
He zagen een Ooievaar, het was een knoert. 
Ue gingen naar de Schaapskooi 

· 

He zagen een film, die \vas erg ·mooi. 

Toen reden we door 
�Te gaan naar Het Liesveld riepen we in koor. 
He kwamen eraan 
Daàr zagen we al een Ooievaar staan. 
Toen zèi er één "hoor is 
He adopteren Joris " .  
Zijn nummer was vierhonderdnegenentachtig, 
Het \veer werd een beetje regenachtig. 

En · dus 
Stapten we in de bus 
Ooievaars voelen zich in het Liesveld thuis 
Dus gingen we zingend naar huis . 
Het was gezellig, het \•ras fijn 
In het Liesveld zullen Ooievaars gelukkig zijn. 

Dus bedankt heel Jan Venrey 
Nu zijn wij weer vrolijk en de Ooievaars bli j  l 

Marijke 
groep 7 ,  Vierboet 

Excursie OOievaar 

Zaterdagochtend, krtvart ever tien werd iedereen , die mee ging, verwacht .  
Het vertrek was o m  half elf. De bus 1r1as helemaal vol met de leden van de 
jongste 

.. 
jeugdclub en de 8e ( ik dacht dat het de 7e  groep was � . v. D) 

groep van de Vierboet en natuurlijk de begeleiders . lie gingen beide 
om verschillende redenen en me t één hoofddoel : Het OOIEVAARSDORP HET 
LIESVELD. Dit werd verteld door de heer D. Passchier ( één van de bege
leiders ) .  De j eugdclub ging vanwege het 20-jarig bestaan van onze ver
eniging en de Vierboet,  omdat ze de eerste pri�s hadden gewonnen bij de 
tentoonstelling over de Ooievaar, waaraan verschillende scholen hebben mee
gewerkt . 
He vertrokken dus om half elf en werden o ok nog ( zoals gewoonli jk) uit
gez\-;aaid. Daarna lr..regen vre een toespraakje door D. Passchier (boegeroep 
vàh verschillende kanten enzo ) .  Toen dat gebeurd was , kregen we een vra
genl ijst over de Ooievaa1�. De prij zen zijn gewonnen door 3 leden van de 
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j eugd.club , te weten Mari ta, Christien en Christi-ane) 
He waren door dit all e s  al een fl ink e ind opgeschoten en zaten in de buurt 
van Utrecht . Vandaar gingen we richting Schoor:ihoven ,  waar in de buurt het 
kle ine plaats j e  Schoonrev10erd l igt . Hier hebben we naar een ooievaarsnes t  
gekeken , bewoond door een tam vrouwtje (uit het Liesveld) e n  e en w i l d  man
netj e .  Ze zaten er al een paar j aar .  Ook l:J>egen 11re vtat te drinken . 
He '\'Jaren uitgenodigd. door de Natuurvereniging De V i j fherenlanden ( die ook 
20 j aar bestaan) . De z e  vereniging heeft een clubgebouw , dat vroeger een schaaps
koo i was 7 dus daarom vras deze de Schaapskoo i  genoemd. He kregen daar een 
kl e in toespraakj e door ome Gerri t en ook kregen r,ve e en film te z ien over de 
Oo ievaars van Schoonrewoerd . Deze was zeer moo i  en ook wel l e erzaam. 
Hierna z i jn we vertrokken naar het Liesveld, waar we al vri j  gauw aankwamen• 
Iedereen s troomde het kl e ine gebouwtje binnen met de bal i e  en de tentoonstel-
l ing over Ooievaars . Het vms er propvo l .  

· 

. ; I . . 

Daar hebben we rond�ekeken , ons tentoonstell ings�ateriaal werd overgedragen 
aan de mensen daar (ook dat van de 1 e  pri j swinnaars ) . Vervolgens kregen 
we e en rondle iding door het Öoievaarsdorp . 
Ook werd er een toespraak gehouden door é�n van de medewerkers (naam onbekend) 
Haarin, :wat verteld Ttrerd over Ooievaars in het algemeen , vtat z i j  er aan doen 
en enkel e  moe il ijke termen werden uitgelegd. 
Zo vertelde hi j dat er �1ee methoden gebruikt worden om de Oo ievaars hier 
vast te houden� riemen en kort�-rieken . Bij riemen vmrdt één van de vleugels 
met een riemp j e  vastgebonden en b i j  korttvieken de slagpen afknippen tot het 
derde j aar . Bij de l aatste methode groe i t  de vleugel normaal v-reer aan b :Î. j  
d e  volgende rui . Er vraren ook geleewiekte Ooievaars . Hierb i j  wordt d e  p e e s  
van één vleugel doorgesneden. Dat komt noo i t  meer goed. D e z e  Oo ievaars had 
men allemaal zo gekregen. 
Het was de bedoel ing om t i j dens de rondle iding de éénj arige Oo ievaars te 
bezoeken , omdat we er één gingen adopteren. Voor het terre in van de één
jarige Ooievaars vond de !!pl echtigheid" plaats . He gingen aan twe e  kanten 
van die meneer staa..11 .  Aan de ene kant de j eugdleden met de vlag van het Jan 
Verwey Centrum en aan de andere kant de Vierboeters met hun vlag. Jruruel ine (Vierboet) overhandigde de envelop met het geld voor de Ooievaar en Jeroen (Vierboet) kree g  het certificaat ( d . w . z .  het bew i j s  dat de Ooievaar ge
adopteerd i s ) overhandigd . Het nummer van de Oo i evaar i s  489 en hi j wordt 
Joris genoemd. Zodra dit all e s  afgelopen was , l iepen we met z i jn all en te
rug. Een j ongen die met e en A j a.x-petj e l iep , 111erd in de maling genomen (Aja.x is toch e en vrasmiddel ? )  Dat vond hij niet l euk. 
Voor we vertrokken kregen we nog wat driruçen . Je kon kiezen tuss en choco
mel en appelsap , beide z i jn te drinken volgens mij , maar goed. 
Het lvas de bedoel ing dat 111e nog l angs de Kinderdi jk zouden lopen, maar daar 
vras geen t i j d  meer voor ,  dus reden we er j ammergenoeg" alleen maar l angs . 
Op de terugweg werd er veel gezongen . Wat ze voorin zongen , konden we ach
terin niet verstaan , maar op het laatst �lam er iets uit over de Vierboe t .  
Dat ging van : v-i-e-r-b-o-e-t vierboe t ,  vierboe t hee hee hee 8of zoiets ) . 
Van achteren bram gel i jk antwoord : vierbo e t 7  vierboet �o�eg ermee .  Dit v1as 
lachen geblazen achterin . Uiteinde l i jk kwamen we allemaal heelhuids en zon
der ongelukken terug. 
Dan wil ik nog alle mensen die hiervoor gezorgd hebben heel hartel i jk bedan
ken voor deze fijne dag en ik hoop dat het in de toekomst nog vaker zal voor
komen ! 
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Syl via Eiche l sheiln 
Jeugdclublid (maar dat had 
u vast al begrepen. ) 




