
De Korhaan, Jrg.3B, Nr.l 3

Hoe gaat het met de Jeugdcursus?

De geschiedenis van het Naardermeer, bezoek aan een eendenkooi, een

vogelasiel, boompjes trekken, ontleden van dooie karper en natuurlijk heel veel

vogels.

Atie van Klaveren

Onderweg zagen we rondvlie-

gende ijsvogels, koperwieken,

kramsvogels, een buizerd, ver-

schillende eenden en een grote

zilverreiger. De eendenkooi was

een anderewereld voor ze, met

verhalen van vroeger over “hele

en halve bouten”, uitdrukkingen
als “de pijp uitgaan” of “het

hoekje omgaan”. Kortom biolo-

gieles en geschiedenis in één.

Ook hebben we het vogelasiel

bezocht. Daar ben je bijna altijd

verzekerd van een aantal niet

alledaagse vogels, die niet weg-

vliegen als je er aan komt. Ze

hebben ganzen leren tekenen

en zo de vorm goed ingeprent

gekregen. Natuurlijk kwamen de

wintergasten die hier hun vakan-

tie houden in deze tijd ook aan

bod. Een excursie naar Hilver-

beek waar we die wintergasten

zouden zoeken, was het volgen-
de doel. Het was koud, maar ge-

lukkig droog en we hebben

leuke dingen gezien. Zoals de

grote gele kwikstaart, grote

bonte specht, nijlgans, brand-

gans, buizerd, boomkruiper en

boomklever, appelvink en zo’n

50 reigers. Het was de moeite

waard!

Groep 2

Na de introductiedag is het

echte programma gestart met

werken in het bos. Andere jaren
werd er in het gebied van Na-

tuurmonumentengewerkt, dit

jaar werden we hartelijk ontvan-

gen bij hetG.N.R.

De kinderen en de begeleiders
hebben gewerkt als paarden en

vele boompjes hebben het

lootje gelegd. Het werk werd ge-

daan met pure handkracht,

soms werden de scheppen erbij

gebruikt. En wat een plezier

hadden ze met dat gezwoeg!

Ook na de pauze, met limonade

en een warm worstje, gingen ze

opgewekt verder om de laatste

boompjes er nog uit te trekken.

Met een cadeautje van G.N.R.

als dank en een appeltje voor de

dorst gingen ze moe maar vol-

daan naar huis.

Om de eenden, er zijn er nogal

wat, te leren herkennen werd er

met een zoekkaart gewerkt. Er

werd over deeenden verteld en

ook over de eendenkooienin

Nederland. Want het volgende

wat ze gingen doen was een ex-

cursie naar de eendenkooi, va-

ren, wandelen en veel ontdek-

ken. Sporen in de natuur en van

vogels in het bijzonder. Op de

‘s-Gravelandse buitenplaatsen

was best wat te ontdekken. Spo-
ren van vroeger en nu, van men-

sen en dieren. Met een boekje

over voet- en vraatsporen gin-

gen we op avontuur en we von-

den scherven, veren, poot-
afdrukken van een ree, afge-
knabbelde kegels. We ontdek-

ten zelfs een dikke dooie karper,

In september zijn we met de

jongste kinderen begonnen met

het bespreken waarom ze op de

cursus zijn gekomen, waarop je

moet letten als je vogels gaat

kijken, welke vogels ze leuk vin-

den of al kennen. Het begrip ter-

ritorium hebben we uitgelegd en

daarna zijn we lekker naar bui-

ten gegaan om....vogels te kij-
ken.

De derde ochtend waren de

eenden aan de beurt en werden

de kinderen voorbereid op een

bezoek aan de eendenkooi,

want dat stond ook op het pro-

gramma. Het was koud en guur

weer met een temperatuur van

net boven nul, met wind en re-

gen. De geschiedenis van het

Naardermeer werd verteld tij-

densde vaartocht met de

fluisterboot richting eendenkooi.
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die natuurlijk werd ontleed, en

nog een half opgevreten wilde

eend. Het was een leukeoch-

tend.

“Vogels Speciaal” ging over de

ooievaar en de trek. Anders dan

anders, werd er nu eens niet

vooraf over verteld, maar moch-

ten ze de ooivaars aan de hand

van een vragenlijst gaan ontdek-

ken. Als hulp; vogelboeken, de

leiders en overleg met elkaar.

Het inkleurenvan een ooievaars-

tekening leek ze een makkie,

maar dat viel tegen. Hier leerden

ze goed te kijken. Samen heb-

ben we de vragen en de ant-

woorden besproken en van el-

kaar nieuwe dingen gehoord.
We stonden versteld van de al

aanwezige kennis. In februari

gaat deze groep in de haven

van Huizen een eiland schoon-

maken voor de visdiefjes, we

zullen duimen voor goed weer.

U hoort nog van ons.

Cursus Vogelherkenning voor

volwassenen, voorjaar 2004

Wat kunt u verwachten? Lezin-

gen met dia’s en vogelgeluiden,

die verband houden met dit jaar-

getijde, zijn vaste bewoners en

devele zomergasten. Op een

rustige en plezierige manier

maakt u kennis met onze vogel-

wereld. Heeft u zin om mee te

doen? Reageer dan snel want er

is veel belangstelling voor.

Cursusdatums: op dinsdag, van

16 maart t/m 20 april (6 keer)

Tijd: 20.00
-

22.00 uur

Plaats: Verlosserkerk op de

Ceintuurbaan in Bussum

Kosten; leden Vogelwerkgroep

€20,00 en niet-leden €25,00

Opgeven bij: Atie van Klaveren,

Berkenhof 3, 1241VPKorten-

hoef. Tel.035-6561426.

Excursies: 4 keer in de tussen-

liggende weekends.


