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Vogelwerkgroep begint met

een cursus voor de jeugd

De discussie loopt al heel lang, maar nu gaat er iets gebeuren. Vanuit de

subgroep Vogelcursussen kwam het initiatief voor een vogelintroductie voor

kinderen van acht tot twaalf jaar. Met veel enthousiasme is de cursus onlangs

begonnen.

Atie van Klaveren

De cursus is bedoeld voor kinde-

ren van acht tot twaalf jaar en

wordt op zaterdagmorgen om de

week van 10.00 tot 12.00 uur

gegeven in het bezoekers-

centrum van Natuurmonumenten

in ‘s-Graveland. De school-

vakanties zijn vrij.

We zijn begonnen op 13 sep-

tember en we gaandoor tot en

met mei 1998.Per keer zijn er

twee volwassenen aanwezig,

van wie er een de leiding heeft.

Bij excursies kunnen meer lei-

ders gevraagd worden.

De meeste excursies zullen in

de directe omgeving van het be-

zoekerscentrum gehouden wor-

den, ook uit veiligheidsover-

wegingen. Maar natuurlijk willen

we de kinderen ook kennis laten

maken met de watervogels en

daarvoor moetenwe wel iets

verder van huis.

Tijdens de open dagen hebben

we het idee van de jeugdgroep

goed kunnen promoten. Vele fol-

ders werden uitgedeeld en in to-

taal 23 aanmeldingen kwamen

voor deze eerste jeugdcursus
binnen.lnde loop van het

cursusjaar willenwe gaan bekij-
ken hoe we een vervolg kunnen

regelen op de cursus voor kinde-

ren, want het mag natuurlijk niet

bij een jaar blijven.

Tot slot nog een oproep voor

hulp. We zijn nog op zoek naar

kleine kijkers en vogelboekjes.
Heeft u in uw kast nog artikelen

staan die te goed zijn om weg te

doen, neem dein contact op met

ons. De kinderen krijgen de kij-
kers en/of boekjes in bruikleen,

ze blijven dus eigendom van de

VWG-jeugdcursus. Bij voorbaat

onze dank.

Atie van Klaveren, Berkenhof 3

1241 VP Kortenhoef, tel. 035-

6561426

Tijdens deopen dagen konden

we het bekendmaken: de cursus

voor de jeugd komt er eindelijk

aan. Met een groep enthousiaste

mensen hebben we heel wat

avonden gebrainstormd over het

hoe, waar, wanneer en wat

daarna. Van Vogelwacht

Utrecht, die al vijftien jaar een

jeugdcursus geeft, hebben we

goede ideeën aangereikt gekre-

gen. Van hun ervaring kunnen

we gebruikmaken.
We willen de kinderen graag res-

pect voor de natuur bijbrengen
en samen met hen ons verwon-

deren over die natuur. Hierin

staan de vogels natuurlijk cen-

traal, maar allicht dat de samen-

hang van alle dingen ter sprake

komt.
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