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Weinig zieke vogels in Vogelhospitaal
Vind je een gewonde vogel, breng hem dan naar het Vogelhospitaal. Dat is de les die 
we leerden bij ons bezoek op 8 december 2019 aan het prachtige hospitaal op de 
hoek van de Vondelweg/Vergierdeweg. De acht kinderen werden ontvangen door 
Wiebe Boomsma, een van de beheerders. Na zijn verhaal kregen we een rondleiding 
en zagen we alle afdelingen en de vrijwilligers aan het werk. Er waren gelukkig wei-
nig zieke vogels, wel was er een bijzondere tropische vogel, gevangen in Heemstede.

15 slapende Ransuilen hoog in de dennen
Met zeven kinderen liepen we 12 januari 2020 vol verwachting de Kennemerduinen 
in. Er was ze een slaapplaats van Ransuilen beloofd. Zouden ze er nog zitten? Met 
het vuurwerk was het nogal luidruchtig geweest afgelopen weken.
Ja hoor, ze zaten er nog. In één den zaten er wel vijf, in een andere vier… In totaal 
telden de kinderen met hun scherpe ogen 15 stuks. We bleven wel een uur kijken 
en braakballen verzamelen. Toen waren we koud geworden en liepen we nog langs 
de Oosterplas (Grote Zaagbekken, Kuifeenden en Dodaars) en de Brederodeberg. 
We kwamen nog langs een Schotse Hooglander met jeuk en zagen nog wat meesjes.
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Ga je mee op verkenning in de natuur ?
Doe stevige schoenen aan en warme kleren ! Heb je een verrekijker, neem die 
mee. Heb je vragen? Neem dan even contact met ons op: j.stuart@planet.nl, 
023-5389481 of 06-53129644. Verslagen met foto’s staan op www.vwgzkl.nl/
jeugdvogelclub. Jeugdcommissie: Annemarijn Sintenie, Lars Visser, Erwin 
Robbertz, Johan Stuart.

Elswout dicht vanwege storm
Op zondag 9 februari troffen we het niet. We zouden vogels gaan kijken in Elswout. 
Maar vanwege de verwachte storm was Elswout afgesloten. Te gevaarlijk. Nu had-
den we daar al rekening mee gehouden en hebben we best een leuke wandeling 
gemaakt langs Duinvliet (zingende Putter en roepende Keep), langs restaurant de 
Stinkende Emmer (leuk verhaal),  en over het Ramplaanpad. Ondanks de windsto-
ten zagen we nog drie soorten roofvogels: Torenval, Buizerd en Havik. Ook hebben 
we de meeuwen nagedaan en wormen getrappeld op een grasveld.

Toch Elswout, met de bosuilenman
Op maandagavond 17 februari hadden we afgesproken met Arend de Jong. Arend 
kan met zijn stem het geluid van de Bosuil perfect nadoen. En hard! Meteen al bij 
het Poortgebouw van Elswout hoorden we de eerste Bosuil terugroepen. Toen we het 
donkere Elswout inwandelden hoorden we op nog 6 plekken Bosuilen roepen. Ook 
hoorden we het geluid van een vrouwtje. Het was een hele interessante avond en net 
voor de bui waren we weer terug. Staatsbosbeheer bedankt voor de toestemming.

Op de website staan verslagen met veel meer foto’s en daar staat ook wat we elke 
tweede zondag van de maand gaan doen. Hou de tweede zondagochtend van de 
maand vrij! www.vwgzkl.nl/jeugdvogelclub

Bosuil
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