Jierferslach 2018 fan de Stichting Freonen fan De Klyster
De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel hawwe in mienskiplik Natuur- en
Milieuedukaasjesintrum, De Klyster, festige yn Damwâld. De Klyster rjochtet him op alle
basisskoallen fan de beide gemeenten. It doel is om bern te belûken bij de natoer,
duorsummens en it lânskip yn harren eigen omjouwing, sadat bern dêr in bân mei krije en
der letter goed op passe sille.
De Stifting Freonen fan De Klyster hat ta doel it wurk fan De Klyster te stypjen. Op wat foar
wize hinget ôf fan wat him foardocht en oantsjinnet. Derta kin de Stichting subsydzjes
oanfreegje foar projekten dêr’t de Klyster sels net de middels foar hat. De Stifting hat
fierder donateurs, minsken, organisaasjes en bedriuwen dy’t it wurk fan de Klyster foarút
helpe wolle. Fansels wurde projekten oangien yn nau oerlis mei organisaasje De Klyster.
It bestjoer hat in tal kear by elkoar west om te fergaderjen, makke de presintaasje mei fan
de film ‘Underweizzz’. Naam diel oan de nijjiersresepsje mei alle frijwilligers en
projektmeiwurkers fan De Klyster, en wie ek oanwêzich by de foarstelling Kanoet yn it
garnalefabrykje yn Moddergat.

Freonenbestjoer en freonen fan De Klyster tidens in ekskurzje yn de Noardlike Fryske Wâlden

Projekten
Underweizz – een project over Bermen, Bloemen, Bijen en Biodiversiteit
It projekt Underweizzz is yn 2018 oplevere en is beskikber foar de skoallen yn beide
gemeenten. Der leit in prachtich pakket klear foar de skoallen mei in projektmap mei lessen,
ferskate filmkes en in materialenpakket dy't de learkreften goed brûke kinne. It docht bliken

dat it projekt hiel goed oanslacht by de skoallen. Sa goed, dat it ek – foar in lytse fergoeding
– fia IVN oanbean wurdt yn oare Fryske regio's en sels ek bûten de taalgrins yn Grinslân en
Drinthe. De kosten en baten binne nei de simmer fan 2018 op in rychje set en it is ôfrekkene
mei ús gemeenten en fûnsen (Iepen Mienskips Fûns, Prins Bernard Cultuurfonds en P.W.
Janssen's Friesche Stichting). Yn it projekt is in soad tiid en enerzjy sitten gien fan
meiwurkers fan de Klyster en it bestjoer, mar it wie it wurdich. Yn 2018 hat Underweizzz de
Henk Klein Award wûn, in lannelike priis fan it GDO (gemeenten voor duurzame
ontwikkelingen) foar it bêste edukaasje projekt.

Byldmerk Underweizzz

Bern meitsje siedbommen

Spandoek út de film

Laat ze zoemen – een gastles en doe-les om de wilde Bij te helpen
Natuur- en milieueducatie berikst foar in part mei lesbrieven en filmkes – dy't mei
Underweizzz makke binne – mar hiel wichtich is it om mei de bern der op út te gean. Dat wie
it doel fan “laat ze zoemen” mei gastlessen en materiaal foar it meitsjen fan bijenhotels en
siedbommen. De doe noch selsstannige gemeenten ha allegear in lytse bijdrage dien dy’t
hjirfoar oarnearre wie. It projekt is yn 2018 útfierd en wie opset yn it ramt fan “silence of the
bees” as part fan de LF2018 (kulturele haadstêd).
Bermtoeristen – een project waarin leerlingen als toerist de eigen omgeving ontdekken
door deze op de kiek zetten
It tredde en lêste projekt fan 2018 wie “bermtoeristen” dat opset en útfierd is foar de bern
yn Tytsjerksteradiel en Dantumadiel. Dit as ûnderdiel fan in folle grutter projekt; de
wetterwâlden. Doel fan de gemeenten wie om de natoer en farmooglikheden yn de “natte
as” fan it Ottema Wiersma reservaat oant de slús yn de Falomsterfeart sjen te litten. Troch
dizze winsk mei de Stichting KidzKlix te ferbinen wie in nij projekt ûntstien. De bern leare yn
it projekt omgean mei in fototastel en sjogge fia de lens fan it tastel nei de natoer yn harren
eigen wenomjouwing. Ek dit wie in grut sukses en sloech goed oan by de dielnimmers. De
moaste foto's ha op ferskate plakken tentoansteld stien sa as yn de gemeentehûzen. It
bestjoer hat in projektbeskriuwing makke, fûnsen oanskrean en sa it projekt mooglik makke

dat troch de Klyster sels útfierd is yn de neisimmer fan 2018. It projekt wie mar foar ien jier
mar de opset kin wis nochris brûkt wurde. It projekt is no klear en ôfrekkene en wie mooglik
mei stipe fan de beide gemeenten en it Iepen Mienskips Fûns fan de Provinsje.

Jonkje makket foto’s yn it Bûtefjild

Bern krije mini-fotoworkhop

Duorsumme Foarlêsdei – wethouders vertalen een verhaal in het Fries en lezen dit voor op
de dag van de Duurzaamheid op een basisschool.
Elts jier is it op 10-10 Duorsummesdei . Op it basisûnderwiis wurdt op dizze dei in ferhaal foarlêzen
troch in gast yn de klasse, sa as bijgelyks in wethâlder. Yn 2018 wie it tema Iten. Alle wethâlders fan
de DDFK-gemeenten ha in ferhaal oerset yn it Fryske en dit ferhaal op in skoalle foarlêzen en mei de
bern in neipertear hâlden.

Ferhalen oer Iten

Kanoet – Foarstelling oer fûgels op it Waad foar klysterfreonen en relaasjes
Foar de klysterfreonen en relaasjes organisearre it bestjoer yn july 2018 in besletten
foarstelling fan Kanoet. Letter wurdt dizze foarstelling oan it basisûnderwiis oanbean.

Foarstelling Kanoet

Yn it Garnalefabrykje

Oer fûgels en It Waad

