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De Zuidpier op in de regen
Het regende flink op zondag 11 maart, maar toch gingen we met een klein clubje 
enthousiaste jonge vogelaars de Zuidpier op om vogels te kijken. Dat lukte best 
aardig. Er zaten heel wat Paarse Strandlopers (voor sommigen een nieuwe soort), 
we zagen een mannetje Zwarte Zee-eend, een Zeehond en zelfs de Kuifaalscholver. 
De Grote Mantelmeeuw was ook aanwezig en als je bedenkt dat dit de grootste 
meeuw op aarde is, krijg je toch wel ontzag. Nadat we lekker hadden opgewarmd in 
Paviljoen Zuidpier met warme chocolademelk ging het zonnetje ook nog schijnen.

Wat veel Kluten en Bergeenden !
Op 8 april verkenden we op de fiets de polders rondom Spaarndam. Het werd een 
superleuke tocht met 8 kinderen. Via de Heksloot kwamen we in het Landje van 
Gruijters waar we konden genieten van een zingende Blauwborst. Natuurlijk zagen 
we daar ook veel andere vogels. Toen door naar de weidevogellanden rondom de 
Stompe Toren van Spaarnwoude. We zagen verschillende Kieviten en Grutto’s op 
het nest zitten. Als laatste hadden we nog tijd voor de Houtrakkerbeemden. We 
hebben ze niet geteld maar de kinderen viel het ook op: overal zaten veel Bergeen-
den en Kluten. Toen moesten we snel terugfietsen om op tijd bij het startpunt te 
zijn.

Jeugdleden gidsten tijdens Regionale Vogeldag
Op 13 mei waren kinderen en leiding van de Jeugdvogelclub ingeschakeld om te 
helpen op de Regionale Vogeldag 100% Kluut. David en Léon hielpen bijvoorbeeld 
met het gidsen en het geven van informatie in het fort en op de Big Sit. David ont-
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jonge vogelaaRs leveren hand- en spandiensten tijdens de Vogeldag 
bij het Landje van Gruijters. Foto’s: Johan Stuart
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Ga je mee op verkenning in de natuur ?

Doe stevige schoenen aan en warme kleren! Heb je een verrekijker, neem die 
mee. Heb je vragen? Neem dan even contact met on sop: j.stuart@planet.nl, 
023-5389481 of 06-53129644.Verslagen met foto’s staan op www.vwgzkl.nl/
jeugdvogelclub. Jeugdcommissie: Annemarijn Sintenie, Lars Visser, Erwin 
Robbertz, Johan Stuart. 

dekte daar de Slechtvalk als 57ste soort. In totaal werden er die dag 76 verschillen-
de soorten gezien. Omdat er op deze dag veel kinderactiviteiten waren, rekenen we 
erop dat het ons wat nieuwe leden oplevert.

Programma
Elke tweede zondag van de maand gaan we met kinderen van 10 tot 13 jaar op stap. 
Alleen in juli en augustus zijn we op vakantie. Een extra activiteit is er op zaterdag 
29 september. We gaan dan met ouders en volwassen leden van de Vogelwerkgroep 
naar Balgzand, het rijkste vogelgebied van Noord-Holland. Het ligt tussen Den Hel-
der en Wieringen. Een gids van Landschap Noord-Holland wijst ons op de talrijke 
vogels op het Balgzand. Opgeven is verplicht. Details volgen via de mail.

Mee doen? Kijk op www.vwgzkl.nl/jeugdvogelclub/excursies

■ Johan Stuart

Jeugdclub kijkt uit over de heKslootpoldeR.


