29 oktober 2022: Nacht van de nacht
Wat een avontuur… in het donker, in een bos op ontdekking naar
de wondere wereld van het donker. Wat was het een prachtige
avond met heerlijk weer en een leuke opkomst. Jong en oud,
samen het Faliebergbos ontdekken in het donker.
Aan het begin hebben we het gehad over welke dieren er in het
donker leven. De kinderen kwamen al snel, om en om, met
voorbeelden als de uil, vleermuis, nachtvlinder en egel.
Na een spannend wandelroute door het bos (“zaklampen
verboden”), kwamen we bij een door kaarsjes verlichte Entekoele
met plekken waar je kon zien, horen of voelen waarom donker zo
belangrijk is. Luisteren naar geluiden, zoekend naar vleermuizen
boven het water tot kijken door een sterrenkijker naar wat het
heelal laat zien in het donker. Daarna kregen we informatie over
verschillende uilen die in onze omgeving leven, waarbij we
verschillende uilen geluiden konden horen.
Ook een spel waarbij we op de tast moesten ontdekken wat er in
de kist zat; blindelings voelen naar voorwerpen en dan maar raden
wat het zou kunnen zijn. Menig reactie was toch wel brrrr of jakk..
met ook leuke kreten van herkenning. Vooral het laatste bakje riep
veel herkenning op, gevolgd door ‘wat is het ook alweer?’
Aan het einde van de tocht konden we, doormiddel van een groot
doek met licht, bekijken welke insecten/nachtvlinders er in het
donker leven. Mede door de hoge temperaturen dit weekend
waren er nu nog veel te zien.
Als afsluiter een lekkere kop warme chocomelmet slagroom in het
Tonckenshuis…

Mama , weet je nog……
Dat een avond, zoals de
Nacht van de Nacht,
verder reikt dan alleen
de avond zelf bleek de
volgende dag;
Mama, heb jij ook wel
gehoord hoe
vleermuizen klinken. En
heb je ook gehoord dat
die lange meneer
vertelde dat vlinders
geen monden hebben.
En mag ik alsjeblieft
een sterrenkijker voor
mijn verjaardag, dan
kan ik vaker de sterren
goed zien.
Kortom deze avond was
voor alle leeftijden een
leuke ervaring! Door de
combinatie van het
duister en daarnaast
het enthousiasme van
de vrijwilligers was het
voor ons meer dan
geslaagd!
Bedankt en graag tot
een volgende keer!
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