
 
 

Persbericht 
 

‘Help pake en beppe de vakantie door -  
Op reis in vogelvlucht’ 

 
OUDEMIRDUM – Het is bijna voorjaarsvakantie! En zoals altijd doen we dan bij Mar 
en Klif weer mee met de actieweek ‘Help pake en beppe de vakantie door’.  Het 
thema is dit jaar ‘Op reis’ en binnen dat thema hebben we weer een superleuk 
activiteitenprogramma voor jong en oud. Tijdens de activiteiten leer je ook nog 
eens van alles over onze gevederde vrienden. Want als er één diersoort is die vaak 
‘op reis’ is, is het de vogel wel! 
 
Hou je van knutselen? Dan kun je meedoen met één van de workshops lino snijden 
o.l.v. kunstenares Lienke Boot. Je kunt beginnen met een kijkje bij expositie ‘Tsjilp!’ 
met prachtige lino’s van vogels gemaakt door Lienke. Daarna gaan we samen aan de 
slag.  Je tekent eerst je lievelingsvogel, een vogel uit de Tsjilp-expositie of een 
fantasievogel op papier. Dat ontwerp zet je over op linoleum waarna je aan de slag 
gaat met gutsen en snijden. Als dat klaar is ga je met de drukpers een aantal 
afdrukken maken van je eigen vogel-lino.  
 
Of help jij de vogels het voorjaar door? Doe dan mee met het ‘Vogelvoedermobile 
knutselen’ met het IVN Súdwesthoeke. Van takken bouw je een mobile en daar hang je 
vervolgens een vogelrestaurant aan met o.a. pinda’s en vetbollen. Als je hem in je tuin 
vlakbij het raam hangt kun je zien welke vogels bij jou komen eten.   
 
Ben je liever buiten? Dan kun je meedoen met het Levend Ganzenbordspel van 
Staatsbosbeheer op de Wyldemerk. Tijdens het spel leer je van alles over ganzen, 
waarom ze hier overwinteren  bijvoorbeeld. Tip: Als je een picknickmand meeneemt 
kun je tussendoor gezellig samen genieten van een warme of koude versnapering. 
Hou je meer van bouwen in het bos? Help dan mee met het nesten bouwen met de 
boswachter van Staatsbosbeheer. Bouw jij een reuzennest of juist een heel klein nestje? 
En … kun jij net als een vogel een nest bouwen? Zonder handen? Ontdek het zelf in bos 
Elfbergen.  
 
Speciaal voor kleuters organiseren we op donderdagochtend een ‘Verhaal en 
knutselochtend’. De tante van Do&Wi-compagnie kan prachtig vertellen ‘over het 
vogeltje ‘Mees’ dat te ver vloog’. Mees moet leren vliegen. Maar oh wat vindt hij het 
spannend. Heel voorzichtig fladdert hij van tak naar tak. Totdat hij de smaak te pakken 



krijgt … Na het luisteren gaan we een voederplankje knutselen voor Mees en zijn 
vriendjes.  
 
Ben je klaar met de activiteit? Dan kun je je nog prima vermaken bij Mar en Klif, want 
Quest! De kekke tabletroute door Bezoekerscentrum Mar en Klif staat de hele week 
voor je klaar!  
 
Pakes, beppes of ouders kunnen gezellig meedoen aan de activiteiten of rondkijken in 
het bezoekerscentrum over het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland. Tijdens de 
voorjaarsvakantie hebben we een prachtige expositie van tien prachtige lino’s van 
vogels van Lienke Boot met gedichten van Eppie Dam. Kinderen van 4 t/m 12 jaar 
hebben in het kader van de actieweek ‘Help pake en beppe de vakantie door’ gratis 
toegang tot het gebouw én mogen gratis meedoen met Quest! op ‘vertoon’ van een 
pake of beppe (of andere volwassene)! Het complete activiteitenprogramma met 
aanvullende informatie is te vinden op www.marenklif.nl. Voor alle activiteiten, behalve 
Quest!, geldt dat opgave gewenst is. Wacht niet te lang want vol=vol. 
 
Noot voor de redactie: Als u een artikel over dit persbericht schrijft, wilt u in dan in ieder geval 
vermelden dat kinderen zich moeten opgeven en dat er aan een aantal van de activiteiten 
kosten zijn verbonden? Dit om teleurstellingen te voorkomen. Meer info Sabine Boode, 
administratie@marenklif.nl, 0514-571777. 
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