Jeugdvogelclub bezoekt wisenten
Naturalis, slootjes en kampje dat niet doorging
De Jeugdvogelclub van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland voor jeugd van 10 tot
circa 13 jaar.

Struinen door Middenduin met wisent toetje
In een heerlijk zonnetje hebben we op zondag 9 maart de vogels van Middenduin
opgezocht. De Canadese Ganzen, een zeer tamme Blauwe Reiger en cirkelende Buizerden maakten de wandeling al leuk. Plots hoorden we een geluid dat we niet thuis
konden brengen. Maar uit welke struik kwam het geluid? Johan was helemaal in
verwarring. Gelach! Bleek het een piepje van een fototoestel te zijn dat uit en aan
werd gezet. Bij het uitkijkpunt was er van alles te zien. Slobeend, Dodaars, Kleine
Bonte Specht en gelukkig ook de wisenten. Eerst één, later zagen we er twee! Geweldige beesten. Missie geslaagd.
Rondleiding door Naturalis
Als extra activiteit was er op verzoek
van de kinderen een rondleiding door
Naturalis geboekt op 22 maart. De trein
bracht ons vlakbij dit schitterende museum. We kregen een erg leuke rondleiding langs vooral de vogels en dino’s.
Ook werd de ontwikkeling van de vogels
uit de tijd van de dinosauriërs uitgelegd. Daarna hebben we ons nog enkele
uren prima vermaakt met struinen
door het museum. Wat een leuk, leerzaam en interactief museum is dat!
Terug naar de tijd van de monsterdieren in
Naturalis. Foto: Erwin Robbertz

Kievitsnest, kievitsjongen en nat pak
Zondag 13 april gingen we met de fiets
op stap in de weilanden rondom
Spaarndam. Hans-Peter Breeuwsma
beschermt de weidevogels in de weilanden en nam ons mee op sleeptouw. Hij
liet ons van alles zien: Grutto’s en Wintertalingen bij het Landje van Gruijters,
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hele jonge Kieviten en een hoogtepunt was wel het nest van een Kievit dat we mochten bekijken. Om bij dat nest te komen, moesten we met z’n dertienen een voor een
over een plank over het water lopen. Dat ging niet bij iedereen goed helaas. Het
gevolg: één nat pak …… Dat was schrikken maar gelukkig
konden we er ook om lachen. Wij zijn nog naar het Plasje van Spaarnwoude gefietst
waar we een Lepelaar, Kluten en Kuifeenden zagen. Het was een heerlijke en een
beetje avontuurlijke tocht !
Kamperen op een eiland
Op 10 mei zouden we kamperen op een eilandje in het Wormer- en Jisperveld bij
Jisp. De Jeugdvogelclub van de Vogelwacht Zaanstreek heeft daar al een paar keer
leuke kampjes gehad. Het hout voor het kampvuur en de chips waren al ingekocht.
Helaas was de weersvoorspelling zo slecht, dat we het kampje niet door hebben laten gaan. Dit tot groot verdriet van de kinderen. Maar we gaan nog een keer, als het
mooier weer is.
Op de website www.vwgzkl.nl staan veel meer foto’s dan we in de Fitis kunnen laten
zien. Ga je eens mee ?
Programma van de komende tijd
Zaterdag 30 augustus 10.00 tot 12.00 uur - Op bezoek bij Ekogrön Wat is dit
nu? Dit is het natuurbeheerbedrijf van Frans en Marjan de Boer. Hun konicspaarden, pony’s en Schotse Hooglanders verzorgen de begrazing in veel natuurgebieden.
De koeien staan niet op de boerderij, maar er is wel veel over te vertellen. Verder zijn
er zwaluwen, een kerkuilenkast en nog veel meer leuke dingen.
Verzamelen: Middenduinerweg 89, Santpoort-Zuid.
Zondag 14 september van 9.00 tot 13.00 uur - Vogels vangen en ringen in de
AWduinen We mogen op bezoek komen in het ringstation. Altijd spannend wat er
dit keer gevangen en geringd wordt.
Verzamelen: Ingang AWD, Zandvoortselaan, Bentveld (bij rotonde).
Zondag 12 oktober van 9.39 tot 14.07* uur - Zeevogels en trekvogels kijken
vanaf de Zuidpier Midden in de trektijd kunnen er allerlei vogels over en langs de
pier trekken. Soms gaan ze ook op de pier zitten. Verzamelen: busstation Station
Haarlem. We nemen lijn 75 naar IJmuiden.
*Later precieze informatie op de website en de mail.
Ga je mee op verkenning in de natuur ?
Doe stevige schoenen aan en warme kleren! Heb je een verrekijker, neem die mee.
Er zijn ook wat leenkijkers. Afspraak is verder dat het jullie club is, dus geen ouders
mee.
Anne Balk, Annemarijn Sintenie, Erwin Robbertz en Johan Stuart (contactpersoon). Zeilpad 6, 1991 MT Velserbroek, j.stuart@planet.nl, 023-5389481 of 0653129644. www.vwgzkl.nl/jeugdvogelclub
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