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Berichten van de jeugdgroep

De vogelherkenningscursus voor de jeugd 1999/2000 is alweer afgelopen. We

hebben een fijn jaar gehad, veel gedaan, veel gezien en veel geleerd.

Eendenkooien

Excursie eendenkooi

Zaterdag 18 maart gingen we

op excursie naar de eenden-

kooi. Eerst luisterden we naar

de boswachter over het ont-

staan van het Naardemneer.

Daarna gingen we met de bos-

wachter en de begeleiding de

boot in.

We voeren over het Naarder-

meer. En daar zagen we heel

veel buizerds en reigers. Toen

we bij de eendenkooi aankwa-

men legden we de boot vast en

liepen naar de eendenkooi. We

kregen daar uitleg over hoe de

eendenkooi werkte en ontstaan

is. Vervolgens liepen we om de

kooiplas heen.

Daarna stapten we in de boot

en voeren weer terug. Onder-

weg naar het punt waar we ver-

zameld hadden, gingen we nog

even naar een plek waar veel

reeën zaten. Het waren er wel

twaalf, en ook nog drie hazen.

We voeren nog een stukje ver-

der en zagen daar een grote

zilverreiger! Een eindje verder

kwamen we ook nog een klap-
ekster tegen! (heel zeldzaam!)
We voeren terug naar de plek

waar we verzameld hadden. De

excursie was rond twaalf uur af-

gelopen en iedereen ging naar

huis. We vonden het echt tof!

Idalie en Marike

Uilenexcursie

Gerry vroeg mij de leiding van

deze avond over te nemen. De

opkomst was groot, omdat er

ook kinderen bij waren die een

vriendje of vriendinnetje hadden

meegenomen. Ook waren er

wat ouders aanwezig. Het weer

leek niet mee te zitten, maar bij
de aanvang van de excursie om

half negen werd het droog en

bleef het droog. Ik had Jacob

Hansma van het IVN gevraagd

om mij te assisteren, zodat hij
de achterste gelederen in de

gaten kon houden. Op één

plaats in het bos hoorden wij de

uilen van drie kanten roepen.
Het was geweldig.

Toch waren de kinderen niet he-

lemaal tevreden, ze wilden de

uilen ook zien. Wat de groep
wel te zien kreeg was voor deze

tijd van het jaar ook bijzonder:

bij de vijver foerageerden de

eerste watervleermuizen, die wij

met de batdetector en een zak-

lantaarn heel goed konden vol-

gen. Een zeer geslaagde excur-

sie die om kwart over tien was

afgelopen.

Bertus van den Brink

Aalscholvers

Op zaterdag 27 mei 2000 had-

den we een vaarexcursie naar

de aalscholverkolonie in het

Naardemneer. We moesten om

9.00 uur bij de Visserij zijn,

maar waren 10 minuten te laat.

Gelukkig hadden ze op ons ge-

wacht.

We gingen maar met één boot,
omdat veel kinderen niet kwa-

men. Het waaide heel erg hard,
waardoor we geen last hadden

van knutten, maar ook niet zo-

veel vogels zagen. We hebben

wel zwarte sterns, kiekendieven,

een purperreiger en buizerds

gezien.

Toen we bij de aanlegsteiger

aankwamen, moesten we door

een rieten gang en dan moest

je een trap op, en stonden we in

de schuilhut. Daar konden we

rustig de aalscholvers bekijken.

Sommige nesten waren heel

dichtbij, zodat je de jonkies

goed kon zien. Na een tijdje gin-

gen we naar de boot terug en

kregen wat te eten en te drin-

ken. Toen gingen we terug naar

de Visserij. Het was een hele

leuke excursie.

Jocelyn Muller

Voor de jeugdgroep hebben

wij dringend behoefte aan:

Vogelboeken, vogelgidsen en

vogeltijdschriften. Verder een

telescoop en kijkers.
Wie kan ons hieraan helpen?

In september a.s. starten we

weer met twee groepen kinde-

ren in de leeftijd van 8 t/m 10

jaar en 11 t/m 13+, De leiders

zijn alweer druk aan de gang

om een leuk en leerzaam pro-

grammate maken. Kinderen

kunnen zich opgeven bij:

Atie van Klaveren

Berkenhof 3

1241 VP Kortenhoef

tel. 035-6561426

De zon staat hoog aan de he-

mel en de vogels zingen alsof

het voorjaar is. Toch is het nog

midwinter, dus voor de veilig-
heid een geplande binnen-

activiteit. Het programma gaat
die ochtend over de geschiede-

nis van de eendenkooien, ook

komen daardoor de eenden

goed aan bod. Door middel van

een eendennaamzoeklijst en

verschillende eendenplaten wor-

den de soorten op naam ge-

bracht.

Het kwam heel goed uit dat

Anco Driessen een kijkje kwam

nemen, dus kon de groep in

tweeën worden verdeeld voor

de wandeling. Vier kinderen wa-

ren afwezig; de anderen heb-

ben een lesbrief en een naam-

zoeklijst meegekregen.


