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Hoihoi

Hier ben ik weer! Het is weer tijd voor het nieuwe voorwoordje 
van de gloednieuwe Sneppe die voor je neus ligt te blinken. 
Een nieuwjaarscadeautje met allemaal leuke vooruitzichten in 
verborgen. Om ervoor te zorgen dat dat goede voornemen om veel 
buiten te komen, ook effectief zal gebeuren. Want jaja de tijd van 
de goede voornemens is weer gekomen. En natuurlijk ook de tijd 
van de na-week-is-het-al-om-zeep-voornemens. Maar dat is niet 
erg, we zien wel waar het leven ons brengt, wat er ons te wachten 
staat. Welke zotte avonturen op ons pad komen en welke originele 
oplossingen in ons hoofd opduiken bij ieder probleem. En wanneer 
zo’n voornemen na een week al om zeep is hebben we nog steeds de 
51 andere weken van dit prachtige nieuwe jaar waar we opnieuw 
kunnen proberen. 

Dus ik zou zeggen laten we er samen gewoon een heel mooi 
jaar van maken met vele zotte avonturen, gezellige momenten, 
waardevolle babbels en impulsieve uitjes. Een jaar om nieuwe 
soortjes te leren kennen, wat milieubewuster te leven en veel in de 
natuur te vertoeven. Een jaar om te zoeken naar wat je echt graag 
doet, waar je je goed voelt om te ontdekken wat nog niet goed kent 
en de wereld te leren kennen. Maar ook een jaar om die nieuwe 
soortjes opnieuw te vergeten, om net dat tikkeltje te veel binnen te 
zitten en het milieu eventjes te vergeten om tegen muren te lopen, 
domme dingen te doen, schoolwerk te laten liggen tot het bijna te 
laat is en fouten te maken, niet 1 keer, maar 4 keer zodat je er zeker 
van bent dat dat niet het juiste is. En om daarna op zoek te gaan 
naar hoe het wel werkt hoe het beter gaat en wat beter voelt. En zo 
langzaamaan op het gemakje een beetje te groeien.

Liefste piepers, ini’s, groten, leiding, ouders en steunleden ik wens 
jullie allemaal een geweldig nieuw jaar toe!
Tot in de JNM!

Jullie liefste kapoen,
Jana

voorwoord
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terug

S E p t e m b e r

BEZIGE BIJEN DAT 

ZIJN WIJ!
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grote klimaatmars

10 oktober, de vooravond van de 26ste internationale klimaattop, dus 
opnieuw tijd voor een klimaatmars!

Één groot JNM-blok
 vol vlaggen
 vol slogans
 vol ambities
 vol eisen
 vol plezier
 vol JNM’ers!

En dat het een JNM-blok was! Samen bleven we marcheren in de 
buurt van de gekke JNM-fietskar met dansende tijgers en aanstekelijke 
slogans. Een vredesvolle mars waarin we opnieuw vragen voor toch 
dat tikkeltje meer ons best te doen voor t klimaat.

6

terug

O k t o b e r

Reis rond de wereld

Op ontdekking!

Spot  je onze leiding?

terug
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oude sokken weekend

Na een picknickstop in het midden van een vrij onbekend bos - waar 
Antoon toch boringen heeft gedaan, zijn we verdergereden naar een 
gezellig chaletje boven op de berg. De volgende dag had Marie een mooie 
wandeling uitgestippeld. Helaas! De jacht was geopend. We hebben 
alternatieve wandelingen gedaan, zware afdalingen, meermaals over 
een rivier springen (waar Regina in beland zou zijn, mochten Mien en 
Suzan er niet bij zijn geweest). Michiel stal de laatste zonnestralen die 
door de heuvels schenen. ‘s Avonds hebben we gezellig pizza gemaakt 
met een ingewikkelde oven. De volgende dag liep Hanne onbevreesd 
als eerste over het hoogteparkour in Dinant. De verrassing was een 
avonturentocht waar we Antoon al bij de eerste stop kwijt waren. 
Volgende keer railbiken, Jana? ;)

d e c e m b e r

Bomen planten

Verhaaltjesavondreflectorzoektocht

n o v e m b e r

terug terug
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Zondag 23 januari - beheerwerken - pini/ini/gewoon lid

Joehoew, we gaan nog eens beheerwerken!
Met behulp van natuurbeheer, kunnen we ervoor zorgen dat 
natuurgebieden niet enkel behouden blijven, maar ook dat ze zich 
verder ontwikkelen zodat er meer biodiversiteit is. Op die manier geven 
we ook zeldzame fauna en flora een kans om te groeien.

Maar waarom in de winter??? Tis dan zo koud...
In de winter verstoren we het minst de natuur, veel dieren zijn in 
winterslaap, de planten zijn dan in rust, vogels zijn nog niet aan het 
broeden,...  dus de ideale periode eigenlijk. Bovendien zal je het ook 
gewoon warm krijgen van te werken, dus voor de kou hoef je al niet te 
vrezen.
 
De beheerwerkgroep heeft een zeer wetenschappelijk onderzoek 
gedaan naar de ideale beheerkoek (lees de magazini), dus uiteraard 
zullen jullie die mogen proeven en zullen we warme chocomelk 
voorzien. Mis dit dus niet en schrijf je snel in via de site

Momenteel staat de locatie nog niet vast, maar zal je op de site terugvinden 
vanaf die bekend is.
Activiteitenverantwoordelijke: Antoon Verkinderen

zondag 30 januari - Rarara wie/waar/wat ben ik - piepers

We spelen een spel in de namiddag! Wat wordt het? Een mysterie! Een 
quiz? Een loopwedstrijd? Een combinatie van alles-en-nog-wat? Wees 
erbij. Locatie volgt op de website.

Wanneer: van 14u00-17u00
Activiteitenverantwoordelijke: Regina Debusschere (regina.debusschere@
hotmail.com 0471222029

Pak vlug je agenda erbij en ga op zoek naar de dichtstbijzijnde schrijfstok 
want hier komen enkele data van niet te missen activiteiten!

Zondag 9 januari - Het zero-waste spel - pini / ini

Iedereen kent wel de bekende foto waar een zeepaardje zijn staart 
rond een wattenstaafje gewikkeld heeft. Het is het ultieme bewijs dat 
de onderwaterwereld de stortplaats van de mens geworden is. Hoe 
kunnen we voorkomen dat de situatie nog meer uit de hand loopt? Hoe 
kunnen we onze afvalproductie verminderen? Ontdek het tijdens het 
zero-waste spel!

Waar: Beversesteenweg 310
Wanneer: van 14u00-17u00
Activiteitenverantwoordelijke: Marie  
(mariedemey@hotmail.com, 0474086002)

Zondag 16 januari - Zonnen in zonnegloed - piepers ini's groten

Zijn zebra’s zwart met witte strepen of wit met zwarte strepen?
Wie zijn Korra, Zyra, Ozark, Ezra en Azura? Wolven gespot in België, 
maar ook in Vlaanderen. Dansende beren die eindelijk kunnen rusten. 
Al deze beestjes en hun weetjes en veel meer tijdens het bezoek aan de 
Zonnegloed, een exotische ‘zoo’ waar dieren een betere thuis krijgen.

We gaan carpoolen! Schrijf je zeker op tijd in op de website.
Waar: Zonnegloed, dierenpark, Kasteelweg 22, 8640 Oostvleteren
Wanneer: 13:30 - 17:00 in Zonnegloed zelf
Activiteitenverantwoordelijke: Regina (regina.debusschere@hotmail.com, 
0471222029)

in
i /

 g
ro

te
n

Ini
piep

Vooruit vooruit

pi
ep



12 13

fr
ig

ob
la

d

zo
nd

ag
 9

 j
an

ua
ri

 -
 in

i's
H

et
 Z

er
o-

w
as

te
 s

pe
l

zo
nd

ag
 1

6 
ja

nu
ar

i -
 p

ie
pe

rs
 e

n 
In

ii’
s

Zo
nn

en
 in

 Z
on

ne
gl

oe
d

zo
nd

ag
 2

3 
ja

nu
ar

i -
 in

i’s
 /

 g
ew

oo
n 

li
d

Be
he

er
w

er
ke

n

Zo
nd

ag
 3

0 
ja

nu
ar

i -
  
pi

ep
er

s
Ra

ra
ra

 w
ie

/w
aa

r/
w

at
 b

en
 ik

w
ee

ke
nd

 4
 /

 6
 f

eb
ru

ar
i -

 g
ro

te
n

Ro
ze

kl
ak

sje
sl

ad
ie

sw
ee

ke
nd

za
te

rd
ag

 1
2 

fe
br

ua
ri

 -
 in

i’s
Ze

el
an

ds
to

ch
t

! z
on

da
g 

20
 f

eb
ru

ar
i -

 p
ie

pe
rs

 /
 IN

i’s
St

ar
td

ag
 2

.0

 z
on

da
g 

13
 m

aa
rt

 -
 p

ie
pe

rs
Re

ge
nb

oo
gp

is
se

be
dd

en
sp

el

 z
at

er
da

g 
19

 m
aa

rt
 -

 G
ro

te
n

Sp
el

le
tje

sa
vo

nd
 m

et
 d

e 
Po

ek
ie

s

za
te

rd
ag

 2
6 

m
aa

rt
 

O
ud

er
av

on
d

!! 
w

ee
kj

e 
17

/2
3 

ju
li

 !!
K

am
p 

m
et

 d
e 

Ro
es

se
n

Pi
ni

’s
 z

ijn
 w

el
ko

m
 o

p 
pi

ep
er

 e
n 

in
i-a

ct
iv

ite
ite

n



14 15

zondag 13 maart - REGENBOOGPISSEBEDDENSPEL - piepers 

De donderclan is een clan van grijze pissebedden. Vroeger heette 
deze clan echter de regenboogclan en hadden de pissebedden alle 
kleuren van de regenboog. Maar doordat er ruzie was binnen de clan, 
de pissebedden zich slecht gedroegen naar andere bodemdiertjes toe 
en zelfs hun heilige totem weggeroofd werd, verloren de pissebedden 
hun regenboogkleuren. Sindsdien zijn alle pissebedden grijs en heet 
de pissebeddenclan de donderclan. Aan het hoofd van deze clan staat 
de opperpissebed en die heeft een leerling die binnenkort de nieuwe 
opperpissebed moet worden. Maar er is een probleem... De leerling vindt 
grijs helemaal geen leuke kleur en weigert opperpissebed te worden als 
hij geen regenboogkleuren heeft. Daarom ging de opperpissebed in zijn 
oude boeken op zoek naar een manier om de regenboogkleuren terug 
te krijgen en terug de regenboogclan te worden. Hij vond een manier, 
maar de hulp van de piepers is hierbij nodig!

We spreken af aan het lokaal om 13u30. Om 16u30 sluiten we af.

19 maart - Spelletjesavond met de poekies - Groten

Schrijf het in uw agenda, op uw hoofd, schreeuw het van de daken: 19 
MAART 2022 GAAT DE EERSTE LIVE SPELLETJESAVOND VAN JNM 
POEKEBEEK DOOR SINDS 2 JAAR!!!!!!

zaterdag 26 maart - ouderavond

Op 26 maart houden we opnieuw een ouderavond! Een ideaal moment 
om elkaar beter te leren kennen en te genieten van sfeerbeeldjes en 
lekker eten.

17/23 juli - Kamp met de roessen

Yeey! Ook dit jaar gaan we op kamp!
We er met z’n allen op uit van 17 tot en met 23 juli, dus hou die data 
zeker vrij! Het kamp is zowel voor piepers als ini’s. Kijken jullie er 
naar uit? Wij alvast wel :D :D :D 

20 februari - startdag piepers / ini

Op 20 februari houden we een startdag 2.0. Een startdag extra ultra 
pro ultra deluxe. Het is het ideale moment om al je vrienden en 
vriendinnen mee te nemen naar de JNM en mee te laten genieten van 
alle leuke activiteiten!

We spreken af aan het lokaal om 14u. Om 17u sluiten we af

26/27 februari Piepweekend - piepers

Piepers hou dit plaatsje in jullie agenda vrij! Meer informatie volgt, 
ook met de zigzag whoooosh plotse beslissingen van maatregelen. We 
zouden graag een weekendje met jullie op stap gaan (incl overnachten)

5/6 maart Provinciale activiteit: kruien -  ini

Kijk op www.jnm.be/activiteiten voor meer informatie

12 maart - KNOT AV-FUIF - ini groten

JNM Zuidwest-Brabant heeft groot nieuws! In 2022 bestaat ons 
roemrijke KnotKaterKamp 25 jaar! Al een kwarteeuw lang zakken 
jeugdbonders vanuit heel JNM-land af naar ons kamp om hun kansen 
te wagen als knotboomcoiffeur. Daarmee is het KnotKaterKamp een 
van de oudste JNM-kampen die bestaan en een van de laatste grote 
beheerkampen tout court. Om dit bijzondere jubileum te vieren, 
brengen we op 12 maart de Algemene Vergadering van JNM naar 1500  
Halle! Je merkt het al, Koers-AV-Fuif wordt voor een jaartje omgedoopt 
tot Knot-AV-Fuif!

De namiddagactiviteit is - uiteraard - knotten, daarna gaan we naar 
het jeugdcentrum van Halle om er te genieten van een lekkere 
maaltijd (gratis voor wie deelneemt aan de AV) en vervolgens laten 
we onze stem horen op de jaarlijkse financiële AV. Afsluiten doen we 
traditiegetrouw met een spetterende JNM-fuif. (H)allen daarheen!!

Vooruit vooruit

Ini
piep

GROTEN
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      Spelletjespagina        Planten (h)oren!

Vind jij alle wintervogels in deze puzzel? Kunnen planten horen?

Heb je je ooit al eens afgevraagd of plantjes kunnen horen? Wel, in de laatste jaren 
zijn wetenschappers er meer en meer van overtuigd dat ze dit wel degelijk kunnen! 
Natuurlijk niet zoals mensen of dieren kunnen horen (ze hebben geen oren hé), 
maar ze kunnen wel geluidstrillingen detecteren en daarop reageren. Hoe weten 
wetenschappers nu dat planten geluidstrillingen kunnen waarnemen en wat is het 
nut voor de planten zelf? Hieronder vind je een aantal interessante experimenten.

Verdedigen tegen herbivoren

Wanneer een herbivoor van een plant eet, zal die 
plant bepaalde chemische stoffen produceren ter 
verdediging. Die chemische stoffen smaken slecht 
voor de herbivoor en algauw zal deze een ander 
plantje uitzoeken om aan te knabbelen. In 2014 
besloten mevrouw Appel en meneer Cocroft te 

bekijken of een plant ook deze verdedigingsstoffen aanmaakt wanneer 
deze enkel blootgesteld worden aan het geluid van een etende rups, en 
dus niet de rups zelf. Interessant genoeg zagen ze inderdaad dat enkel het 
geluid van een etende rups (en niet die van wind of een herbivoor die 
niet van dit bepaalde plantje eet) exact dezelfde verdediging oproept als 
was die rups effectief aanwezig. Op deze manier weten we dat planten 
werkelijk geluid kunnen waarnemen en dat de informatie die de plant 
hiermee verkrijgt gebruikt word om zich beter te kunnen verdedigen 
tegen een herbivoor.

Buzz bestuiving

Een ander tof voorbeeld is buzz bestuiving. Een plant word bestoven 
door zijn eigen specifieke bestuivers. Echter, soms zijn er valse 
bestuivers die met de pollen aan de haal gaan. Gelukkig hebben sommige 
plantensoorten een ingenieus systeem hiervoor: bloemen kunnen de 
trillingen die bestuivers (bvb bijen) uitstoten van elkaar herkennen. 
Deze planten hebben bloemen die naar beneden gericht zijn. Enkel 
wanneer een echte bestuiver onder de bloem hangt worden de 
pollen vrijgelaten.
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      Planten (h)oren!

Zoetere nectar

In 2019 wees een experiment uit dat een sleutelbloem binnen de 3 
minuten zoetere nectar produceert wanneer deze blootgesteld wordt 
aan bijengeluid. Er zijn verschillende hypotheses over hoe dit nuttig 
kan zijn voor de plant. Enerzijds is het mogelijk dat de zoetere nectar de 
bij langer bij de bloem houdt waardoor bestuiving efficiënter verloopt. 
Anderzijds kan het ook zijn dat enkel een paar bloemen zoetere 
nectar produceren, waardoor bijen aangemoedigd worden om sneller 
een andere plant te bezoeken. Dit laatste zou dan kruisbestuiving 
bevorderen.

Vleermuizenbestuiving
Sommige planten worden bestoven door vleermuizen. Marcgravia 
evenia is één van die planten. De Cubaanse plant vormt een soort 
schoteltje met zijn bladen waarbij deze de perfecte vorm aanneemt 
om de ultrasone geluiden van de vleermuizen te weerkaatsen. De 
vleermuizen kunnen met hun echolocatie heel gemakkelijk deze plant 
terugvinden en bestuiven. De carnivore plant Nepenthes hemsleyana 
kan ook ultrasone geluiden reflecteren, maar deze plant heeft de 
vleermuizen nodig voor hun uitwerpselen. Hieruit kan die namelijk 
35% van de nodige stikstof halen. Hoewel de voordelen voor de plant 
duidelijk zijn, is het nog niet zeker hoe deze opmerkelijke co-evolutie tot 
stand is gekomen. Het vermoeden hier is wel geluidsperceptie door de 
plant een rol heeft gespeeld. 

Wortels buigen af naar het geluid van water
Monica Gagliano en haar collega’s deden in 
2017 een zeer interessant experiment waarbij 
de wortels van een erwtenplant in de richting 
groeien van een buis waarin water stroomt. 
Voor een plant is het cruciaal om genoeg water 
op te nemen, dus het is ontzettend belangrijk 
om de wortels naar de juiste plaats te sturen. 
Monica bewees hier dat geluid een rol speelt in dit 
proces. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat 
de wortels niet meer naar de buis met stromend 
water groeien wanneer er al vocht in de grond 
aanwezig is. Hieruit kunnen we besluiten dat de 
watergradiënt in de bodem een belangrijker signaal 
vormt dan geluid.

De bovenstaande voorbeelden zijn heel interessant, maar ze lichten 
pas een tipje van de sluier op. Er zijn nog heel veel vragen omtrent 
geluidsperceptie van planten. Vooral de vraag ‘hoe kunnen planten 
geluid waarnemen?’ is nog een groot mysterie. Ook de vraag of planten 
zelf actief geluid kunnen produceren is nog lang niet opgehelderd. Nog 
veel werk voor de wetenschappers dus .

Veits et al. (2019

Marcgravia evenia

A: blad die ultrasone geluiden perfect 
weerkaatst. Foto van R. Mangelsdorff.

Gagliano et al. (2017)
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     Droom zachtjes

Maak je eigen dromenvanger met prachtige vogelveren!

Over veren
Veren zijn een kenmerk van vogels. Geen enkele andere diersoort 
heeft veren. Vogels hebben 4 verschillende soorten veren met een 
verschillende functie. Met de grootste veren, de slagpennen kan 
een vogel vliegen. Met de staartpennen kan de vogel o.a. sturen, 
remmen en evenwicht bewaren in de lucht. De dekveren van de vogel 
houden het lichaam droog, ze zijn waterafstotend als een regenjas. 
De donsveren zitten onder de dekveren en regelen samen met de 
dekveren de lichaamstemperatuur. Ook gebruiken vogels hun veren 
om het nest warm te houden en sommige vogels bekleden hun nest met 
donsveertjes om het nest lekker zacht te maken. De kleur van de veren 
zorgt voor camouflage of is juist om mee te pronken bij het zoeken van 
een vrouwtje

Minstens één keer per jaar zijn vogels in de rui en vervangen ze hun 
veren.Dat is meestal in de zomer als de jongen zijn uitgevlogen. Tijdens 
de rui houden vogels zich stil, ze zijn  wetsbaar omdat ze minder goed 
kunnen vliegen.

Dromenvanger maken

Benodigdheden:
Buigzame twijgjes (wilg, naaldboom)
Touw
Kralen
Veren

Maak een dromenvanger. Buig twijgjes rond tot een hoepel en bind vast 
met touw. Knoop met een touwtje een spinnenweb in de hoepel. Knoop 
een veertje aan een kort touwtje en rijg een kraal over het knoopje en 
de schacht van de veer. Hang zo enkele veertjes aan de hoepel. 

Instructievideo in het Engels: https://youtu.be/nM3r-Zgy1HE.
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      verhaaltjes-tijd      hoe vogels gingen zingen

Zit je al lekker gezellig rond een haardvuur of bij de kerstboom?

Geniet van het volgende verhaaltje : piepers kijk diep in de ogen van jullie ouders 

voor dit leuk voorleesverhaaltje!

Heb je weleens stilgestaan bij het wonder van de vogelzang? Genoten van 
het ochtendconcert in het voorjaar? Heb je je weleens afgevraagd waarom 
vogels zingen en waarom ze allemaal anders zingen? Lees het in dit verhaal 
over vervlogen tijden.

Lang, lang geleden maakten alle vogels hetzelfde geluid. Hun uniforme 
stemgeluid was goed genoeg om met elkaar te kunnen communiceren. 
Maar op een dag bleek dat emotie moeilijk te uiten is met een eentonig 
stemgeluid. Verliefdheid had daar alles mee te maken.

De lijster en de merel zaten in een 
esdoorn. Ze keken naar elkaar en 
praatten wat. De gespikkelde lijster 
vertelde over zijn belevenissen van de 
dag. De geheel zwarte merel begon aan 
zijn gebruikelijke klaagzang: als het 
later dat jaar maar geen al te strenge 
winter werd, anders zou hij aan een 
vermoeiende trek naar warmere oorden 
moeten beginnen. Terwijl de twee zo 
aan het keuvelen waren landde de nachtegaal. Hij keek het tweetal 
met zijn opvallend grote en zwarte ogen aan, luisterde even naar hun 
gesprek en begon met de merel te discussiëren over de voor- en nadelen 
van de trek naar het zuiden. De lijster was hem dankbaar dat hij hem 
van het gezeur van de merel verloste.

Ondertussen voegde het winterkoninkje zich 
bij hen. Hij knipperde even met de ogen naar de 
anderen en begon opgewonden van de ene op 
de andere tak te hippen. Tot ongenoegen van de 
merel die hem chagrijnig toebeet: “Doe toch niet 
zo opgewonden. En laat dat stomme staartje toch 
eens zakken. Je bent van achteren niet om aan te 
zien.”

“Jij zit natuurlijk weer te klagen,” reageerde het kleine, zandbruine 
vogeltje. “Maar ja, wat wil je: geen vogel die er zo deprimerend uitziet als 
jij.”

De merel wilde daarop reageren maar het winterkoninkje zei: “Wat je 
ook zegt, het deert me niet. Ik ben verliefd.”

“Dat wordt nesten bouwen,” merkte de merel zakelijk op.

“Leuk” zei de nachtegaal.

“Vertel,” zei de lijster die afwezig wat voor zich uit had zitten staren.

“Ja, verliefd…” herhaalde het winterkoninkje terwijl hij vrolijk hippend 
tussen de bladeren van de esdoorn verdween. Maar die twee woordjes 
klonken anders dan anders. Niet zo eentonig. Hoger. Gevoeliger.

De vogels schrokken ervan, ook het winterkoninkje zelf. Ze zetten 
zonder het te willen hun veren uit en voelden zich benauwd worden. 
De lijster vloog in paniek naar de top van de boom, ver weg van de rest. 
De merel dook in de nabijgelegen vogelstruik en de nachtegaal verstopte 
zich in de duindoorn.

“Was jij dat, winterkoning?” vroeg de lijster voor alle zekerheid 
vanaf zijn hoge positie.



24 25

      verhaaltjes-tijd      hoe vogels gingen zingen

“Ja. Ik klonk best wel vreemd. Maar toch ook wel leuk, vind je niet?”

Dat kon de lijster niet ontkennen. En de andere vogels ook niet. Toen 
ze van de schrik bekomen waren moesten ze toegeven dat het geluid 
van de winterkoning leuk en eigenlijk ook wel mooi helder klonk, met 
vrolijke, vibrerende trillers. Dat was nog eens wat anders dan hun eigen 
unisono stemgeluid. Ze wilden ook wel zo mooi klinken. 
De nachtegaal zoog gretig lucht naar binnen en toen hij voorzichtig zijn 
bek weer opendeed ontsnapte een hoog, aanhoudend rollend geluid uit 
zijn snavel. Wat klinkt dat gek, dacht hij, maar wat maakt het uit, ik vind 
het best wel mooi klinken. Ook de lijster zoog zich vol lucht en toen hij 
zijn bek opende verbaasde hij zich over wat hij hoorde: er stroomde een 
waterval van noten uit zijn bek. De merel vond het behoorlijk driftig 
klinken, maar de lijster was zo ingenomen met zijn luide en gevarieerde 
klanken dat hij er eigenlijk niet meer mee op wilde houden.

Toen kon de merel uiteraard niet achterblijven. Hij hief zijn kop, 
opende zijn bek en liet de klanken uit zijn bek murmelen. Het klonk 
subliem, vol, aangenaam, een beetje melancholisch en weemoedig. 
Het winterkoninkje vond het wel een beetje passen bij z’n sombere 
verschijning.

“Ja, ik ben heel erg verliefd,” zei het winterkoninkje die het gesprek weer 
wilde opnemen. Maar niemand was nog in zijn verhaal geïnteresseerd. 
Van heinde en ver kwamen vogels op de wonderlijke geluiden af. Ze 
begonnen allemaal het viertal na te doen en hadden al snel het grootste 
plezier in al die verschillende geluiden en experimenteerden met alle 
klanken.

Zo leerden de vogels zingen, ieder zoals hij gebekt is.

Geniet je ook zo van vogelzang? Zie je in gedachten een vogeltje 
dat genietend in het zonnetje voor zijn plezier een solo geeft? De 
werkelijkheid is wat anders. Het hoofddoel van de zang is concurrenten 
uit zijn territorium wegjagen en vrouwtjes verleiden. Eigenlijk roept 
een zingende vogel voortdurend: ”Maak dat je wegkomt, dit gebied is van 
mij. Wegwezen of ik sla je eruit!” en als hij een vrouwtje zoekt: “Vrouwen, 
kijk eens hoe sterk en slim ik ben, kom bij mij wonen.” Een mannetje dat 
via zijn zang laat zien dat hij zijn territorium goed verdedigen kan, is bij 
vrouwtjes favoriet, omdat hij een goede vader zal zijn, want een goed 
territorium betekent voldoende voedsel voor de jongen.

Over het algemeen zingen vooral de mannen, soms ook de vrouwen, 
zoals bij roodborsten, die in de winter ieder een eigen territorium 
verdedigen. Bij spechten roffelen man en vrouw op dode takken. Men 
vermoedt dat vroeger meer vrouwen zongen, waarom ze dat nu niet 
meer doen is onduidelijk.

Bijna alle vogels zingen alleen in het voorjaar, enkelen zingen ook in de 
herfst en winter, zoals de winterkoning en de roodborst ter verdediging 
van het territorium.

Vogels passen hun zang aan aan de omstandigheden. Meeuwen krijsen 
hard omdat ze boven de bulderende golven uit moeten communiceren, 
stadsvogels zingen hoger om boven het verkeerslawaai uit te komen, 
ijsvogels en gele kwikstaarten hebben een schelle roep die boven 
stromend water te horen moet zijn. Vanuit een hoog punt klinkt het 
gezang verder, zoals de zanglijster en de heggenmus verkiezen. Sommige 
vogels willen nog verder gehoord worden en zingen al vliegend, 
zoals de veldleeuwerik, de grasmus en de boompieper. Andere vogels 
hebben een uitgebreid repertoire zoals de nachtegaal. Nog anderen 
produceren maar een of enkele monotone tonen zoals de snor en de 
sprinkhaanzanger. De ene vogel zingt hoog, zoals de roodborst, de ander 
met een diepe bas zoals de roerdomp. Weer andere vogels zingen 
vooral hun naam, zoals de koekoek, grutto en tjiftjaf. Kortom, ieder 
vogeltje zingt zoals het gebekt is.
     © Els Baars, natuurverhalen.nl
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vooruitAfdelingsflash

T-shirts Wil jij een Roessische JNM T-shirt? Laat dit dan weten 
aan iemand van de leiding en op de eerst volgende activiteit 
brengen we ze dan voor jou mee!

Vriendjes altijd welkom Hoe meer JNM’ers, hoe meer plezier! 
Heb je een broer, zus, neef, nicht, buur, klasgenoot of vriend die 
ook geïnteresseerd is in natuur en milieu? Neem hem of haar 
dan zeker eens mee! Iedereen is welkom om op om het even 
welke activiteit eens kennis te maken met onze geweldige  
jeugdbeweging.

Vieruurtjes Op Activiteit Op activiteiten voorzien wij telkens 
een lekker vieruurtje voor alle piepers en ini’s. Daarom vragen 
wij om zelf geen eten mee te nemen. Een drinkfles met water is 
daarintegen wel altijd welkom.

Foto’s Ben je benieuwd naar de foto’s van onze activiteiten?  
Je kan ze steeds terugvinden op de site van JNM Roeselare!

Vraagjes Heb je een vraag voor de leiding? Of wil je hen graag 
laten weten hoe fantastisch je die vorige activiteit vond? Zijn er 
activiteiten die je zeker eens wil doen? Spreek ons aan op een 
activiteit en aarzel niet om eens te bellen of te mailen. Op de site 
vind je nog meer informatie. (Zelfs onze adressen, voor diegene 
die ons graag een brief of een kaartje willen sturen). Bij iedere 
activiteit staat ook een activiteitenverantwooderlijke vermeld 
die openstaat voor al je vragen.

Cameraval Wil je zelf aan de slag? Op de webshop van de JNM 
kan je je eigen cameraval bestellen. Let wel op, voor de model-
len is nog geen beveiligingscase op de markt. Je kan ze dus 
beter niet voor een lange tijd in een openbaar bos laten han-
gen. Wil je meer tips en tricks over het aankopen en gebrui-
ken van een wildcamera?
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