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Jeugdpagina’s

De Jeugdcursus bestaat tien jaar

Tien jaar geleden kregen Atie en Frans van Klaveren het idee om voor de jeugd óók een

vogelcursus te organiseren. De Vogelwacht Utrecht had al jaren zo’'n cursus en nodigde hen

uit om een dag te komen kijken.

Conny Leijdekker

Vogeltrekspel

Nu moester nog een groep mensen gevonden

worden die bereid was de kostbare

zaterdagmorgen op te offeren. Bertus van den

Brink, Gerry Tossing (Natuurmonumenten), Jack

van Oord, Gerard Mijnhout, Derek Laoüt en Paul

Keuning werden bereid gevonden om mee te

helpen. Deze laatste liep toevallig zelf ook al een

tijd rond met de gedachte om iets voor dejeugd te

gaan organiseren omdat hij vaak (in verband met

zijn beroep als leraar) kinderen tegen kwam die

geïnteresseerd waren in vogels, maar nergens

terecht konden met die belangstelling. Zo kwam

de eerste groep “leiders” tot stand en na een aantal

bijeenkomsten waren ze eruit hoe ze het gingen

aanpakken. Derek verzorgde de lay-out voor het

boekje ‘Hé, ga mee vogels kijken met kinderen!!’

en Ronald Sinoo tekende de karikatuur van de

kleine vogelaar op de omslag. Hij heeftde

kinderen ook les gegeven in het tekenen van

vogels in het veld.

In september ging

de eerste cursus

met 25 kinderen in

De Hooischuur

van start met een

vogeltrekspel rond

de Hooischuur.

Het was toen nog

maar één groep

van kinderen van

allerlei leeftijden.
Al snel kwamen ze

er achter dat de

leeftijdverschillcn

te groot waren.

Kinderen van 8

jaar beleven de cursus immers geheel anders dan

kinderen van 15 jaar en daarom werd er besloten

om het volgende jaar met twee groepen van start

te gaan in de leeftijd van 8 t/m 10 jaar en 11 t/m

15 jaar. Per groep maximaal 25 kinderen.

Nestkasten en vetbollen

Elke week werd

er les gegeven aan

één groep

kinderen met als

doelstelling hen

zoveel mogelijk te

leren over vogels

en de natuur in

het algemeen. De

ochtenden

duurden twee uur.

Eén uur theorie en

één uur praktijk,

waarbij altijd
twee leiders

aanwezig waren.

Soms gingen de

kinderen op excursie ofkwam er een gastspreker.

Vol ideeën en dolenthousiast kwamen Atie en

Frans terug. Ze zetten alles op papier om te zien

hoe ze het wilden aanpakken. Aangezien ze

beiden al jaren tuinvrijwilligers waren bij

Natuurmonumentenop landgoed Boekesteijn was

de keuze voor de locatie niet al te moeilijk. Aan

beheerder Van Beek werdhun plan voorgelegd

met de vraagof deze cursus in De Hooischuur

naast het bezoekerscentrum gehouden mocht

worden en zo ja, voor hoeveel huur. De heer van

Beek vond het een schitterend idee en stelde de

hooischuur gratis ter beschikking met al zijn

faciliteiten (kopieerapparaat, papier, dia-

apparatuur enz.). Vervolgens gingen Atie en Frans

met het uitgewerkte plan naar het toenmalige

bestuur van de vogelwerkgroep om toestemming

te vragen. Het fiat werd gegeven en met een

geldlening van de volwassenencursus kregen de

plannen steeds meer vorm.
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Er werd geknutseld, nestkasten en vetbollen

gemaakt, of langer bij een vogelsoort stilgestaan

die in deze tijd van het jaar in ons land aanwezig

was.

In het

begin

gingen de

excursies

met de

oudste

groep ver

buiten het

werkgebied

,
bijvoorbeeld naar Friesland of Zeeland. Paul kan

zich nog een excursie herinneren naar Zuid-

Holland rond half maart. Ze kwamen in zware

sneeuwbuien terecht ter hoogte van Rotterdam,

waardoor

vrachtwagens
dwars over

de weg

kwamen te

staan.

Gelukkig is

alles toen

goed

afgelopen en

is iedereenweer heelhuids thuis gekomen.

Tegenwoordig wordende excursies wat dichter bij

huis gehouden. De cursus begon in september en

eindigde met een afsluitweekend in mei.

Tien jaar!
Na tien jaar is de jeugdcursus nog steeds

springlevend en is er aan de opzet eigenlijk niets

veranderd. Nog steeds probeert een groep van

enthousiaste vrijwilligers elke zaterdagmorgen
van september tot mei twee groepenkinderen

enthousiast te maken voor vogels en de liefde

voor de natuur bij te brengen.
Als dank voor het gratis gebruik van De

Hooischuur verrichten de groepenéén keer per

jaar een werkactiviteit voor Natuurmonumenten.

Dat kan zijn de sloot opschonen bij Bantam, of

wilgenscheuten wegtrekken in het bos. Een aantal

jcugdcursisten heeft zijn interesse in het vogels

kijken in de loop der jaren niet verloren en van

hen lezen we geregeld

waarnemingen op het

vogelnetwerk. De missie van

de jeugdcursus is wat dat

betreft zeker geslaagd.

Christian Brinkman volgde
de cursus acht jaar lang zelf

en is nu een van de leiders.

Er is in de loop der jaren wel

wisseling in de leiding

geweest, maar een aantal enthousiastelingen van

het eerste uur is nog steeds actief bij de

jeugdcursus, te weten: Bertus van den Brink, Atie

en Frans van Klaveren, Derek Laoüt en Paul

Keuning. Helaas moest Paul halverwege dit jaar
afhaken in verband met een cursus die hij is gaan

volgen op de zaterdag (hij zal worden gemist).

Dit jubileumjaar waren er extra leuke activiteiten,

zoals meedoenaan de vogeltrekteldag, waarmee

zelfs de krant is gehaald. En natuurlijk waren er

ook geweldige gastsprekers over verschillende

onderwerpen. Als klap op de vuurpijl werd het

jaar feestelijk afgesloten in Den Oever bij de

Natuurschool, een organisatie die excursies

organiseert voor kinderen in de natuur.

In dit feestjaar gaat de speciale dank van alle

betrokkenen uiteraard uit naar Natuurmonumenten

voor al de jaren dat De Hooischuur geheel gratis

gebruikt mocht worden, waardoor de kosten voor

deelnameaan de jeugdcursus relatief laag konden

blijven in vergelijking met de contributiekosten

van andere verenigingen.


