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Jeugdvogelkamp in ’t Laer

Ook al is zijn het de laatste loodjes van de cursus voor dit seizoen, onze

jeugdige cursisten blijven enthousiast.

Paul Keuning

Zaterdag

Nienke: De dag begon het met

levend stratego. In het gewone

stratego heb je allemaal solda-

tenrangen. Komt een kolonel een

sergeant tegen, dan is de serge-

ant er geweest. Nu kregen de

twee partijen vogelkaartjes uitge-

deeld. Een havik is natuurlijk be-

langrijkerdan een merel, een

ransuil is sterker dan een vuur-

goudhaantje. Maaralleen de

vuurgoudhaan kan dehavik ver-

slaan. We gingen in het bos met

twee partijen. De kleine kinderen

zeiden dat ze het snapten, maar

ze snapten er helemaalniets van.

Wij wel, de groten, dus hadden

we gewonnen.

Nu zitten we met z’n vijven op

een kamer en we hebben ge-

vraagd of Maarten, mijn broer, bij

ons mocht slapen en dat mocht

van Atie, leuk hè. We gaan nu

voetballenen we hebbengewon-

nen, dus tot nu toe is het heel

leuk.

Bij het eten kregen we knak-

worstjes. Na heteten gingen we

een speurtocht doen. Ons

groepje bestond uit zes kinde-

ren: Loes, Roos, Marinka, Maar-

ten, Nienke, ikzelf en Corné als

leider. We gingen wandelen en

toen waren we een heel stuk om

gelopen. Maar toenwe aankwa-

men bij de pauzeplek dronken

we wat en we kregen een

snoepje. Toenwe weer verder

gingen, kwamen we langs een

hek en daarkwamen we Schotse

hooglanders tegen. Ik heb wat

foto’s gemaakt, want ze waren

op één meterafstand. Toen gin-

gen ze rennen, ze konden heel

hard. En toen we weer bij het

huisje aankwamengingen we

macaroni eten en daarna hebben

we verstoppertje gespeeld. In het

huis gingen we vogels tekenen.

Maartje: Met Bertus gingen we -

toen het al bijna donker was - op

uilenexcursie. Wegingen een na-

tuurgebied in, waar je normaal

niet mag komen. Ik dacht dat ik

twee vossen had gezien, maar

datweet ik niet zeker. We heb-

ben wel heel veel vleermuizen ge-

zien en twee hazen. En bij die

uilen was het heel koud. We heb-

ben één uil gehoord, maar we

zagen hem niet.

Toenwe terugkwamen gingen we

een kampvuur maken. We vertel-

den moppen en griezelverhalen

en we zongen veel liedjes. Derek

ging brooddeeg in een koeken-

pan bakken, maar het werd hele-

maal zwart, we moesten het weg-

Voor dit verslag mocht ik de aan-

tekeningen van Maartje Gadella

en van Nienke Eype inkijken,

twee deelneemstersdie tijdens

het weekend spontaan al aan het

schrijven waren geslagen, nog

voordater om een verslag ge-

vraagd werd.

Roodborsttapuiten Tekening: Linda Vermeren

Het afsluitende weekend van de

jeugdgroep van de vogeiwerk-

groepvond op 12 en 13 april

plaats. De groepsaccommodatie
’t Laer van het GNR, vlakbij het

LaarderWasmeer is een prima

plek om zo’n evenementte her-

bergen. In een bosrijke omge-

ving op een kilometer van de

Zuiderhei kan je heel goed

speurtochten en bosspelen hou-

den. Natuurlijk kun je dan ook

heel veel vogels zien!
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gooien. En na het douchen: ke-

ten!!!

Zondag

Maartje: We gingen eten en gelijk

onze lunch klaarmaken. We gin-

gen een excursie in het Laarder

Wasmeer maken, ‘t was erg

mooi. Bij een vossenhol legde

Bertus uit hoe je het verschil tus-

sen een konijnenhol en een

vossenhol kunt zien; voor een

konijnenhol ligt een lang, smal

zandspoor, terwijl een vos een

brede waaier van zand voor zijn
hol neer legt. Bij het hol lag een

vossendrol met bloed en tanden.

We zagen veel zwarte kraaien en

we zagen een winterkoning, die

héél hoog zong. In het meer

zwom een gewonefuuten een

heel klein fuutje, datwas een

dodaars. Hij dook steeds weg.

Om halfelf gingen we met de

boswachter wandelen.We zagen

een haas. Een stuk bos was hele-

maal omgezaagd, want daarwil-

len ze weer hei van maken. Van

een boomstronk telde ik de rin-

gen en die boom was 45 jaar.

Verder op het slingerpaadje za-

gen we een witkop staartmees.

Dat is een Scandinavische vorm.

Hier is hij heel bijzonder.

Op de zandverstuiving zagen we

wel negen buizerds overvliegen.

Maar er zijn plekken op de we-

reld waar wel duizendenroofvo-

gels over komen. Bijvoorbeeld in

Zweden,of in andere landen.

Niet alleen buizerds, maar ook

wespendieven, arenden, sper-

wers en haviken.

Ideeënlijst

Op de ideeën lijst kon iedereen

invullen wat hem of haar interes-

sant lijkt om volgend jaar in het

weekend (ofop de vogelcursus)

te doen. Deze ideeën werden ge-

noteerd, of alles meteen ook uit-

gevoerd wordt moeten we nog

bespreken:

Vogels ringen.

Figuurzagen.
Sloot schoon maken.

Varen.

Zelf proberen nestjes te maken

Helpen vogels te verzorgen bij

het vogelasiel.

Weekendje Ameland(met

ouders)

Spelletjes.
Meditatiefwandelen (in stilte)

Vogelspel(-letjes)

Vogelgeluidenspel.

Wathebbenwe Gezien?

Onze waarnemingslijst telt 49 soorten:

dodaars fuut aalscholver blauwe reiger

grauwe gans bergeend nijlgans wilde eend

slobeend tafeleend blauwe kiekendief buizerd

wespendief sperwer havik waterral

meerkoet witgatje holenduif houtduif

grote bonte specht veldleeuwerik boerenzwaluw boompieper

graspieper witte kwikstaart winterkoning heggenmus
roodborst roodborsttapuit zanglijster kramsvogel
merel fitis tjiftjaf koolmees

pimpelmees staartmees witkop staartmees boomklever

boomkruiper ekster gaai zwarte kraai

spreeuw vink putter groenling

goudvink


