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Weg met de Vogelwerkgroep!

De kop boven het volgende artikel ziet er op het eerste gezicht provocerend uit,

maar is dit niet. Hier zijn weer enkele positieve ervaringen van onze jongste

vogelaars, die er dankzij de jeugdcursus van de Vogelwerkgroep graag op uit

trekken.

Atie van Klaveren

Wat we allemaal gaan doen?

We praten over; hoe kijk je naar

vogels, roofvogels, eenden,

vogelpoten, vogelkleuren, zang

en balts en tuinvogels. Dit alles

met gebruik van dia’s en vi-

deo’s.

We gaanop excursie naar: de

eendenkooi, Oostvaarders-

plassen, Naardermeer, vogel-

asiel en een fietstocht door de

Eempolders, vogeltrekstation,

ganzen kijken in Friesland en

uilen luisteren in de late avond.

Er wordt gewerkt aan de nest-

kasten in de tuin van Boeke-

steijn, zoals het schoonmaken

en waar nodig repareren en

weer ophangen. Het is de be-

doeling dat de kinderen in het

voorjaar regelmatig gaan kijken

of er bewoning is en van wie.

Dit wordt in de groepsmap bij-

gehouden.

De ganzenexcursie naar Fries-

land vonden ze geweldig. Een

flink eind rijden, al vroeg op

pad, het echte vogelaarsgevoel

kwam over ze, zeker toen een

Friese boer zich zeer verbaasd

toonde over zoveel belangstel-

ling voor de honderdenganzen

op zijn land. Hij vond het heel

gewoon. Wij niet! Eén van de

cursisten maakte naar aanlei-

ding van deze excursie het vol-

gende verslag;

WEG METDE VOGELWERKGROEP

Op 13 november 1999 ging ik mee met een ecskursie en moest ik

om half6 op.

Om om 8 uur in Blaricum te zijn.
En gelukkig was ik op tijd en we gingen bij de eerste stop eten.

Toen we weer gingen rijden zagen we een groep ganzen en dat was

één van de velen die we die dag zouden zien.

We hebben die dag zo'n 6000 ganzen gezien.
En we zijn in twee vogelhutten wezen kijken.

Bij de eerste waren niet zo veel vogels maar bij de tweede wel.

En het was een leuke dag.

Joèl Schmitz

De jeugdcursussen voor kinde-

ren van 8 tot 12 jaar worden

voornamelijk gegeven vanuit de

hooischuur bij het bezoekers-

centrum van Natuurmonumen-

ten op landgoed Boekesteijn in

‘s-Graveland. U hoort nog van

ons!

Tot slot een oproep: voor de

jeugdcursus zijn wij op zoek

naar een telescoop. Heeft u er

één die ongebruikt in de kast

staat? Neem contact met ons

op (Tel.: 035-6561426).

Met een spelochtend zijn de

groepen 1 en 2 weer voor een

jaar van start gegaan. Deze

spelletjes hebben natuurlijk 'de

vogel’ als onderwerp en het is

een leuke manier om elkaar te

leren kennen. Het serieuze werk

komt de volgende keer.

Ook voor deze jeugdcursus

hebben we een gevarieerd pro-

grammasamengesteld. We pro-

beren niet in herhaling te vallen,

want het moet spannend blij-

ven, zeker voor de "oudgedien-
den”.
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