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Vogelwerkgroep betrekt

jongeren meer bij de natuur

Oprichting ’Jeugdvogelclub’

Voor wie?

De VWG gaat activiteiten aanbieden aan alle kinderen in haar

werkgebied van ongeveer 10 tot en met 13 jaar. Dit zijn kinderen uit de

laatste groepen van de basisschool en de brugklas van het voortgezet

onderwijs. Uit ervaring weten we dat kinderen in deze leeftijd nog het

meest open staan voor de natuur. Jongere kinderen vallen af, omdat

voor hen al veel activiteiten georganiseerd worden en ze nog niet

zelfstandig mee kunnen met onze 'jeugdvogelclub'. Het is niet zo dat de

jeugdledenwanneer ze ouder worden dan 13 jaar niet meer mee mogen

doen. We willen ze inzetten als "mentor' van de jongere kinderen. Vanaf

hun 16e kunnen jongeren vervolgens meedraaien als gewoon lid van de

Vogelwerkgroep.

Kinderen van de leden van de Vogelwerkgroep zijn natuurlijk welkom;
daarnaast hopen we een nieuwe groep aan te spreken door gerichte

publiciteit. Overigens, ouders van de kinderenkunnen niet mee!

Jeugdbonden

Voordat we onze plannen maakten, hebben we eerst geïnventariseerd
wat er al voor jeugd en jongeren wordt gedaan. In schoolverband is dat

best veel. Ook voor jongere kinderen zijn er veel activiteiten,

Veel mensen leven met de vraag of er in de toekomst nog voldoende

interesse is voor de natuur. De achterbannen van de meeste

natuurorganisaties, waaronder de Vogelwerkgroep (VWG), is immers

behoorlijk op leeftijd. De aanwasvan jonge leden bij de Vogelwerkgroep
is de laatste jaren gering. Wie beschermt straks de natuur? De

Vogelwerkgroep gaat daar iets aan doen door activiteiten te organiseren

voor kinderen. We willen daarmee jonge mensen enthousiast maken

voor vogels en natuur. We geloven namelijk dat er bij een aantal

kinderen wel degelijk enthousiasme is voor de natuur, maar dat het

vuurtje opgestookt moet worden. Enkelebestuursleden hebben eenplan

opgesteld. In de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2006 zijn
de plannen besproken en heeft het bestuur groen licht gekregen om de

plannen verder te ontwikkelen.
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bijvoorbeeld van het rvN en in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

We hebben ook contact opgenomen met de Jeugdbonden NJN en JNM.

Van de NJN is er nog een afdeling Amsterdam/Haarlem die af en toe in

onze regio iets doet. Zij vinden onze vogelclub geen concurrentie en

willengraag helpen bij activiteiten.

Lid van de Vogelwerkgroep?

Lid zijn is geen voorwaarde om mee te kunnen doen aan de activiteiten.

Als je wel betaalt, heb je een aantal voordelen: je krijg bijvoorbeeld de

Fitis en je kan meedoen met andere activiteiten van de Vogelwerkgroep.

We willen daarvoor een klein bedrag vragen, € 8 per jaar en kinderen

van leden € 3. Om te voorkomen dat we de statuten van de

Vogelwerkgroep moeten wijzigen noemen we deze jongerenaspirant-lid.

Wat gaanwe doen?

We realiseren ons dat kinderen niet enthousiast zullen worden van een

lange saaie wandeling door de duinen. We zoeken naar voor jongeren

leuke en spannende activiteiten. In eerste instantie zijn die gericht op

vogels, maar natuurlijk willen we de kinderen ook andere aspecten van

de natuur laten zien. We denken aan een avondwandeling door de

duinen, een fietstocht naar de Zuidpier, een bezoek aan één van de

vinkenbanen, meehelpen bij bijvoorbeeld een watervogeltelling, op stap

met een boswachter, helpen met natuurbeheer op een plek waar je
normaal niet mag komen, weidevogelbescherming in de polder, etcetera.

We zullen de activiteiten wat spreiden over de regio, zodat ook kinderen

uit de gemeentenVelsen en Haarlemmermeermee kunnen doen. Ook de

andere activiteiten van de Vogelwerkgroep staan, althans voor zover

geschikt, open voor de jeugdleden.

Mits we hulp krijgen van veel leden van de Vogelwerkgroep willen we

elke maand een activiteit organiseren. Enthousiaste leden die met enige

regelmaat iets voor de jeugd willen doen zijn van harte welkom!

Promotie

Het is belangrijk actief jongeren voor de jeugdactiviteiten te werven. Dit

gaan we doen door persberichten te sturen naar lokale media. Verder

hopen we gericht kinderen te bereiken die iets met natuur hebben door

een brief met flyers te sturen naar basisscholen en middelbare scholen.

Ook gaan we de schoolkinderen die in Thijsse's Hof vogels komen kijken

benaderen met een flyer.
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Kosten

De Vogelwerkgroep heeft € 500 vrijgemaakt voor het kopen van wat

vogelboeken, enkele verrekijkers en het maken van een flyer. Er wordt

nog gewerkt aan het binnenhalen van een subsidiebedrag.

Overige punten

Aandachtspuntenzijn verder nog aansprakelijkheid bij ongevallen en de

veiligheid tijdens de activiteiten. Vanuit het bestuur zal Johan Stuart

zich speciaal met deze jeugdvogelclub bezighouden. Er wordt gebruikt

gemaakt van de ervaring van de voor jeugd actieve VWG'S Castricum en

Noordwijk.

Oproep

Tot slot nog een oproep. Spreekt u dit aan en wilt u meehelpen deze

jeugdvogelclub een succes te maken, neem dan contact met ons op.

Doet u vogeltellingen en wilt u wel eens kinderen meenemen? Geef dat

dan ook door. Alle reacties graag naar j.stuart(Sipla.net.rJ of 023-

5389481. Heeft u kinderen of kleinkinderen die natuur leuk vinden,
laat ze dan eens meegaan!

Martijn Korthorst PietKeetman Antje Ehrenburg & Johan Stuart

Dit doenwe in 2007!

We gaan steeds de tweede zondag van de maand op stap. De starttijd en

de plek zijn wisselend. Kijk ook op www.vwgzkl.nl bij activiteiten. Doe

bij elke tocht stevige schoenen of laarzen aan en warme kleren! Vergeet

je verrekijker niet! Wil je mee? Stuur even een mailtje naar Johan

Stuart i. stuargaiplanet.nl. Bellen kan natuurlijk ook 023-5389481 of

06-53129644.

Zondag 11 februari, 10 tot 12.30 uur

We gaan tussen de oude bomen van landgoed Elswout op zoek naar

spechten en Boomklevers. Daarvoor is het een paradijs. Wel eens een

Boomklever op
z'n kop zien hangen? Misschien zien we ook nog een

Ijsvogel langsvliegen. Verzamelen: poortgebouw van Elswout,

Elswoutlaan 12a te Overveen.
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Zondag 11 maart, 10 tot 12.30 uur

Bij de Oranjekom in de Amsterdamse Waterleidingduinen stikt het van

de eenden. Ze zijn er in alle soorten en maten. Ook de kleinste fuut, de

Dodaars, kunnen we daar zien. We lopen door naar de vogelhut bij het

Vogeleiland. Altijd goed voor een leuke soort. Verzamelen: voor

Bezoekerscentrum de Oranjekom, ingang Oase, le Leyweg 4, aan de

Vogelenzangseweg, 2114 BH Vogelenzang

Zondag 8 april, 8 tot 11 uur

Vanuit Afrika komen de zangvogels aan in de Kennemerduinen. Dit is

elk jaar weer een indrukwekkende gebeurtenis. Tjiftjaf en Fitis moeten

zeker lukken, maar of de Nachtegaal er al is? Verzamelen: Ingang
Koevlak aan de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee, schuin tegenover de

watertoren en Bezoekerscentrum Zandwaaier.

De rest van het programma kunnen jullie lezen in de volgende Fitis of

op www.vwgzkl.nl. In mei willen we iets doen met nestkastcontroles of

een avondwandeling voor de Nachtegalen, Houtsnippen en uilen. In juni
iets met weidevogels. In de herfst staat de vogeltrek op het programma

met een bezoek aan de telpost en een vogelringstation.

Na een excursie is het altijd leuk om de waarnemingenbij een kop warme

chocomelk, of iets anders, op een rijtje te zetten. Steve Geelhoed


