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Jeugdcursus

De jeugdcursus 2008 stond in het teken van Roodborsten, Merels, Zanglijsters, Vinken, Kooi-

en Pimpelmezen, Bonte Vliegenvangers, Boompieper en Buizerd. En dat allemaal rond het

Laarder Wasmeer

Conny Leijdekker

Om halfelf was

iedereen gearriveerd en

ging Groep 1 van start

met vogels kijken in dit

schitterende gebied en

Groep 2 begon met

rondstruinen. Na een

uur werd gewisseld, zodat iedereen de

gelegenheid kreeg om de vogels rond ons

dagverblijf te ontdekken. In een van de nestkastjes

was een paartje Bonte Vliegenvanger druk aan het

nestelen. Daar waren ze zo druk mee bezig dat ze

zich van ons niets aantrokken en wij daar met

plezier gebruik van maakten om ze eens goed te

bekijken.

Het was prachtig weer en dat lieten de vogels dan

ook goed horen. De Roodborsten, Merels,

Op 26 april was het alweer de laatste dag van onze

jeugdcursus; wat gaat een jaar toch snel voorbij.

Om 10.00 uur was het verzamelen bij 't Laer voor

beide groepen voor een

goed gevulde

afsluitdag met allerlei

leuke activiteiten.
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Zanglijsters, Vinken, Kool- en Pimpelmeesjes

zongen het hardst om onze aandacht. Nadat alle

kinderen de Bonte Vliegenvanger goed hadden

bekeken gingen we een stukje verder om een

Boompieper te bewonderendie boven op een

boom zijn longen uit zijn lijf aan het zingen was.

Een Buizerd werd verjaagd dooreen Zwarte Kraai

en een Groentje (prachtig klein dagvlindertje)

vloog langs om in een boom te gaan rusten.

Na een grote bocht langs het Laarder Wasmeer en

een kudde koeien die zeer verstoord naar ons keek

kwamen we weer terug bij 't Laer om met de

volgende groep hetzelfde rondje te maken en

natuurlijk weer even bij de Bonte Vliegenvanger

te stoppen.

Buitenlucht maakt hongerig dus werd er driftig

aangevallen op de afbakbroodjes, die gespiest

moesten wordenop lange staken om daarna

geroosterd te worden op het kampvuur. Heerlijk

smikkelend en smullend kwamen we weer tot rust

om ons op te maken voor het middagprogramma.

Groep 1 begon met een zoektocht naar insecten en

groep 2 had een vogeltrekspel. Dit werd na een

uur weer gewisseld.
Bertus had

bij de IVN

koffers met

loepjes,

potjes,

zeefjes,
zoekkaarten

en schepjes

georgani-
seerd zodat

we goed voorbereid op pad konden gaan om alles

wat kruipt eens van dichterbij te gaan bekijken.

Het was een grappig gezicht om te zien hoe de

meesten zich vol overgave storten op

duizendpoten, kevers, spinnen en mierenleeuwen.

Buiten dit alles werd er ook een pad, bruine kikker

en een kleine watersalamander gevonden, die we

snel weer een veilig plekje gaven.

Heerlijk wroetend en zoekend naar al dat kleine

kruipende spul vloog de tijd en moesten we ons

alweer melden bij ’t Laer.

om in twee groepen verdeeld te worden voor het

slotspel: Levend Stratego.
Nu ken ik dat

spel maar een

beetje, maar

degenen onder

u die dit spel

ook kennen

weten dat het

om een vlag

gaat die

verdedigd moet

worden en door de tegenpartij gevonden moet

worden . Dit doormiddel van bommen,

slagschepen e.d. die elkaar aanvallen, waarvan de

een hoger in rang is dan de ander zodat je op deze

manier elkaar kunt "afslachten". Nu was onze

stratego natuurlijk aangepast, de vlag was een ei

en de slagschepen en bommen waren

Vuurgoudhaantjes, Buizerd, valken enz. De

verdere uitleg zal ik u besparen maar ik kan u wel

verzekeren dat, toen het spel eenmaal van start

ging, het een gekrijs, geren en gegil was van

jewelste, waar ik de draad al snel van kwijt was.

Maar het was een fantastisch gezicht om alle

kinderen als een razende door het bos te zien

hollen op zoek naar het ei van de tegenpartij. Door

een soortPaard van Troje-list heeft een van de

groepen gewonnen,wat natuurlijk weer het

nodige protest van de anderen opriep, maar dat

kon depret niet drukken.

Bertus had halverwege het cursusjaar de kinderen

van beide groepenopgeroepen hun werkmap zo

goed en mooi mogelijk te maken voor de laatste

dag, want hij had twee prachtige boeken gekregen
die hij cadeau gaf aan de makers van van de

mooiste mappen. Aan het eind van de dag werden

deze boeken uitgereikt aan Elise van groep 1 en

Mo van groep 2. Bertus had vorig jaar ook al

aangegeven dat hij het na 11 jaar jeugdcursus

mooi genoeg geweest vond. Dus hebbenwij met

pijn in ons hart na deze heerlijke dag afscheid

moeten nemen van hem. Gelukkig wil hij als

gastspreker wel eens terug komen. Als pleister op

deze wond konden wij wel na een jaar van

afwezigheid i.v.m. een cursus Paul Keunig

weer verwelkomen bij onze groep.

Na een heerlijk ijsje en een leuk aandenken in de

vorm van een vogelmok werdende kinderen weer

bij de ouders afgeleverd en konden we terugzien

op een heerlijke afsluitdag van weer een goed

verlopen cursusjaar van dejeugd. Op naar het

volgende seizoen.Foto ’s: Conny Leijdekker

Boven: Kraamwebspin


