Beste jongens en meisjes van OBS De Duinstee.

Dit bouwpakketje kun je omtoveren tot een nestkastje voor kool- o f pimpelmezen. Of misschien ook
andere vogels. De bedoeling is dat die daarin eitjes gaan leggen en jongen gaan voeren met rupsjes.
Deze vogelsoorten zijn dol op de rupsen en ook de eikenprocessierupsen. De haartjes veroorzaken
een heel vervelende jeuk. Dit is een enorme overlast geworden, ook hier in Drenthe. Ze komen in
Yde voor o.a. op de Brink.

Misschien kan iemand je helpen om het nestkastje in elkaar te zetten.
Zet de nestkast in elkaar als volgt:
•
•
•
•

Timmer de zijkanten vast op de achterzijde (je ziet al gaatjes voor de spijkers)en daarna
Zet de bodem vast. Tot slot de voorkant en het dak .
Je kunt je kastje ook ( met watervaste verf) beschilderen als je dat leuk vindt. En je naam
erop zetten.
Om de kast te kunnen schoonmaken moet je het dakje openen.

Nestkast ophangen
•
•
•
•

Doe dat tenminste 2 meter boven de grond (zo kan een kat het
niet bereiken)
Hang het nestkastje op een rustige plek en met de opening naar
het noordoosten. Dat is tegen het inregenen.
Zorg voor een vrije aanvliegroute ,geen takken voor de opening.
Als er nog een nestkastje opgehangen wordt hang ze dan ver
genoeg uit elkaar.

Hoe en wanneer schoonmaken?
•
•

Maak je nestkast elke herfst schoon na het broedseizoen
Verwijder al het nestmateriaal en schrob met water en een borsteltje. Gebruik geen zeep

Maak notities over ophangdatum en wat je aantreft zoals wel of geen nest, eitjes, beestjes ,wat je
allemaal beleefd hebt als er een paartje mezen jongen heeft verzorgd. Misschien maak je liever een
tekeningetje of kun je er op school iets over vertellen.
Veel succes!
We zijn reuze benieuwd naar de resultaten!!

Peter Best en Paul van der Veur.

