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Nu een jaar geleden bebben we in sa
menwerking met bet Milieu Educatie 
Centrum een start gemaakt met bet ont
wikkelen en uitvoeren van een educa
tieplan voor bet beempark Frater Si
mon Deltour in Eindhoven. 
Een van de ideeen was 'iets' te ontwik
kelen voor de 'Ioslopertjes', de kinde
ren die samen met bun ouders of ande
re volwassenen in bet beempark ko
men. Voor ons was dit een mooie ma
nier om wat tbuis te raken in heem
park-educatie-land en met elkaar een 
visie op te bouwen, waarbinnen natuur
beleving voorop staa t. 

Het eerste "klein bloemerig boekje" 
verscheen in de Iente, met daarin speel
se opdrachtjes, 'n gedichtje, raadsels. 
Een klein bloemerig houvast om mee 
op stap te gaan in ons toch grote heem
park. Geen plattegrond erin, geen vaste 
route , geen wegwijzers ('t was tenslotte 
voor de 'loslopertjes'!). Maar wei drie 
opdrachtjes bij de muur, de vlonder en 
bij de Dommel: plaatsen in het heem
park waar je haast niet omheen kunt. 
En een mannetje, dat je gewoon tegen
komt of waar je soms een beetje naar 
moet zoeken. 

Het mannetje, 't moest een mannetje 
zijn, echt uit het heempark. Een mooie 
starn van een oude berk ging mee naar 
mijn huis. Ik stond erbij en keek er 
vaak naar. Tot op een dag mijn vader 
van een mannetje het mannetje 
maakte , en hij mee terug kon naar bet 
heempark. 
En ach, dat mannetje , als er niemand in 
het heempark is, wandelt bij steeds 
naar een ander plekje . En elke keer 
heeft hij iets bijzonders bij zich. 
In de lente een ecbt Annie M. G. 
Schmidtverhaal over de koekoek, en 
dat op een plekje waar onze heempark
koekoek altijd koekoek roept... 
Ook bad hij een mandje waarin kinde
ren veertjes en takjes mochten leggen, 
nestmateriaal voor de vogels in het 
heempark. (In die tijd maakte ik beeI 
wat fietstochtjes met onze Pietemel 
naar bet beempark :"...weer een veertje 
brengen!"). 
In de zomer na het maaien van de gras
landen bad het mannetje een gevloch
ten krans van gras en andere bloemen 
op zijn kopje en de bezoekertjes na
tuurlijk ook. Heel wat kinderen kregen 
grassprietfluitjes en luisterden in de 
herfst bij het mannetje naar een aan-

Foto: Maa rten van Loosbroek 'Loslopertjes' hebben het mannetje gevonden. 
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In december verschijnt een derde (win
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Dit ver-sje is een moeilijk roodseltje. 
Weet jij over welk diertje het goat? 

Achterin het boekje stoot vliegt 
het ontwoordje. 

woon weer tegen, of moeten een beetje 
naar bern zoeken ... 

De heemparkbeestjes bebben het man
netje overigens ook ontdekt: de vogels 
pikken plukjes scbapenwol van zijn 
kopje voor bun nestjes , een familie pis
sebed woont onder zijn muts en een so
litair bijtje bad een oogje bedacbt als 
babykamer... een knipoogje! 
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Petravan Leeuwen verzorgt samen 
met anderen de educatieve activitei
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Eindhoven. 

Voor meer informatie overO.a. 'het 
mannetje'en de bloemerige boekjes: 
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