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NEDERWOUD - Dinsdag 9 maart is stamgroep 1 van de 
Lunterse basisschool Nederwoud een ochtend op bezoek 
geweest bij Intratuin in Barneveld. 

Momenteel is de groep bezig met het thema ‘Werken in de 
tuin’. Ze hebben een bezoek aan Intratuin gebracht, omdat 
de klas een eigen tuincentrum wil gaan maken.

De kinderen hebben een rondleiding gehad van René. Hij 
heeft ze veel geleerd over de planten en hoe een tuincentrum 
er ongeveer uit hoort te zien. 
Hij heeft twee leuke pakketten meegegeven, zodat de klas 
verder kan werken aan het thema. De kinderen hebben 
ontzettend genoten van deze ochtend en willen daarvoor 
Intratuin Barneveld hartelijk bedanken!

Zwart gat

Het schijnt dat er door corona meer gelezen wordt. Netflixen dat wisten we wel, 
maar meer boeken lezen kan nooit kwaad. Zelf merk ik dat ik naast alle stukken 
van het werk, circulaires over corona en kranten met actualiteiten vooral boeken 
over eens iets anders dan een virus en politiek beet pak.
Zo ben ik nu bezig in het proza van sterrenkundige aan de Radboud Universiteit 
Heino Falcke, “Licht in de duisternis. Zwarte gaten, het universum en wij.” Hoe 
komt dat nu weer?

Vorig jaar was ik bij een lezing van hem omdat hij als eerste een foto van een 
zwart gat heeft gemaakt. En hoe hij dat deed en wat zo’n gat nu was vertelde 
hij toen op aanstekelijke wijze. Voor het boek hoefde je geen natuurkunde ge-
studeerd te hebben, meldde hij er bij. Wat ik mij daarvan nog herinner was het 
onderwerp Licht, bij natuurkunde nog wel te doen.
Het zal de fascinatie voor het onbekende zijn dat je zo’n boek gaat lezen. En in-
derdaad het is te volgen en wanneer het weer kan heb je weer eens wat anders te 
vertellen bij een receptie of borrel.

Zo kun je een zwart gat niet zien zegt de schrijver. De foto die dan ook gemaakt 
is op 55 miljoen lichtjaar afstand geeft het beeld weer waar het licht vervormt en 
verdwijnt, dat is het gat. En dat wordt snel groter doordat het materie aantrekt. De 
samenhang tussen ruimte, tijd 
en materie kan ik niet kort uit-
leggen en was ik na dat hoofd-
stuk ook weer snel vergeten.
Er wordt wel uitgelegd wat een 
lichtjaar is. Het mooie voor-
beeld is dat wanneer je een 
spiegel op 77 lichtjaren weg 
neerzet je dan nog de luchtlan-
dingen op de Ginkelse Heide in 
1944 zou kunnen zien.

Bij het lezen van zo’n boek ben 
je ineens met andere dingen be-
zig dan je werk en corona. Ik 
kan het u aanraden en laat coro-
na alstublieft snel via zo’n gat 
verdwijnen. 

Zullen we spelen?

“Doe niet zo lomp!” 
“Til je voeten eens op!” 
“Schrijf eens wat netter” 
Hoort u zich iets dergelijks wel-
eens tegen uw kind zeggen? 
Wellicht heeft dit te maken met 
problemen in de ontwikkeling van 
de motoriek. 

Iedereen heeft in zijn kinderjaren 
leren bewegen. Motoriek betekent 
het vermogen om te bewegen en 
speelt een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van baby’s en kinde-
ren. Door te spelen en te bewegen leert een kind de wereld om zich heen ontdek-
ken. Motoriek en algehele ontwikkeling zijn dan ook sterk met elkaar verbonden. 
Meestal gaat dat goed. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de 
ontwikkeling af. 

Wanneer er sprake is van een verminderde motorische ontwikkeling kan dit op 
meerdere vlakken negatieve gevolgen hebben voor uw kind. Dit kan zich uiten in 
het niet goed mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes tijdens buiten spelen, de 
gymles of bij meer fijn-motorische vaardigheden zoals schrijven. Om die reden 
is motorische ontwikkeling belangrijk. Zo zijn motorisch vaardige kinderen over 
het algemeen fitter, bewegen meer, voelen zich mentaal en sociaal beter, hebben 
een positiever zelfbeeld en blijven meer bewegen als ze volwassen zijn. 

Nu de dagen langer worden, we worden geacht thuis te blijven vanwege de (ge-
deeltelijke) lockdown en kinderen vandaag de dag meer naar een schermpje kij-
ken, komt er van bewegen vaak niet veel meer terecht. We raden om die reden 
alle (groot-)ouders van Lunteren aan om zoveel mogelijk naar buiten te gaan met 
de kinderen om hutten te bouwen, te fietsen en te steppen, door de bladeren te 
banjeren of mee te gaan sporten. Op regenachtige dagen zijn kleuren, knutselen 
of een bordspel doen ook goed voor de fijne motoriek.

Kinderen die problemen hebben in de motorische ontwikkeling kunnen baat heb-
ben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut, van pasgeboren baby’s 
tot sportende pubers. 

Babette Wierda & Jeanette van de Meent, 
kinderfysiotherapeut en kinderfysiotherapeut 
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LUNTEREN – Voor de natuur 
hoef je niet ver te gaan. In de 
eigen woonomgeving, tuin of in 
de struiken en bomen in de straat, 
vogels, vlinders, planten en bijen zijn 
overal om je heen. 
Stel, je ziet een vogel, neem het 
roodborstje. Je wilt er meer van 
weten. Wat doe je dan? Je zoek het op 
en dat is het dan. 

Bioloog Jan Theo Boer liep hier ook 
tegenaan en ging aan de slag met 
natuur beleving. De basis voor een 
serie bijzondere natuurdagboeken was 
gelegd.
De Lunterse bioloog ervaart het zelf: 
zodra je een Tjiftjaf zelf gezien hebt, 
onthoud je de vogel beter. Vandaar dat 
hij deze serie ontwikkelde: Zelf gezien. 

Aantekenen
Het zijn natuurdagboeken waarin je 
kunt aantekenen wat je met 
eigen ogen 

gezien 
h e b t 
gezien. 
Je hoeft 
er niet 
ver voor 
te reizen, 
r o n d o m 
h e t huis 
vliegt, loopt en bloeit van alles.

Uitdaging
De auteur beschrijft dat hij vroeger in 
natuurboeken noteerde welke vogel 
of welke plant hij gezien had. In de 
bestaande natuurboeken is daar echter 
weinig ruimte voor. Wel staat er veel 
informatie in boeken, maar weinig 
uitdaging om er zelf mee aan de slag 
te gaan. 
Die uitdaging vindt u wel in de boeken 
uit de reeks ‘Zelf gezien’. Wil de lezer 
graag de natuur waarnemingen 
bijhouden, dan kan dat in het boek 
zelf. 

Aan de hand van deze compacte 
boekjes kun je bijhouden welke vogels 
je hebt gezien in de tuin of in de natuur. 
Hoe vaak heb je bijvoorbeeld de 
vogelsoort gezien, waar en wanneer. 
Ken je deze planten, bijen 
of vlinders? 

M a a k 
aantekeningen over het gedrag, 

de zang, hun lengte enzovoort. 
Op deze manier leer je de planten en 

dieren in je omgeving beter kennen.

In het vogelboekje is uitgegaan van 
de nationale vogeltelling. Als eerste 
dus de meest voorkomende soorten. 
Je wordt uitgedaagd om ze allemaal 
zelf te spotten en dat goed te noteren. 
In een vervolgboek komen de minder 
voorkomende soorten.

Het zal menigeen bekend voorkomen 
dat je slechts enkele soorten vlinders, 
of bijen of planten kent. Door de meest 
voorkomende soorten zelf te gaan 
bekijken in je omgeving, breid je snel 
je kennis uit. 

Leuk voor iedereen
In het boek staat de basisinformatie 

om de soorten te leren 
kennen. 
Leuk om te zoeken voor 
kinderen, maar zeker 
ook voor ouderen en 
misschien nog leuker: 
samen. 

De gidsjes zijn 
vormgegeven in 
kleur en tonen 
steeds enkele foto’s 
per soort en enige 
informatie om ze 
te herkennen. 

Informatie
Daarna is het 
een kwestie 
van zelf goed 
o b s e r v e re n 
en noteren. 

Te koop voor € 5,95 
via de boek-handels en online-

winkels.
Voor informatie kijk op: www.
zelfgezien.nl. In Lunteren zijn de 
natuurdagboekjes ook verkrijgbaar bij 
The Readshop aan de Dorpsstraat.

 
   

 
      ‘Je ziet het als je er zelf naar kijkt’. 

 
   

 
Dit boek - Zelf gezien vogels - is bedoeld om  

   
 

zelf waarnemingen bij te houden. Het geeft ook

   
 

informatie over vogels.  
 

   
 

Dit boekje is onderdeel van de serie  

   
 

Zelf gezien ..... 

     vogels            
            

         Zelf gezien

            
            

            
 mijn natuurdagboek 
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Lunteraan Jan Theo Boer ontwikkelt serie bijzondere natuurboekjes
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