
Jeugdvogelclub

luister 
hoe vogels 

klinken

Hou je van de natuur en vind je vogels extra leuk?
Ben je tussen de 7 en 16 jaar?

Ga dan met ons mee naar buiten!

leer meer
over het 

gedrag van 
vogels

van de Vogelwerkgroep Amsterdam

ontdek hoe 

verschillend 

vogels er uit 

zien

Ga mee op excursie met de
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         woensdag 30 apri l

Duin en Kruidberg
Een afwisselend gebied van bos en duinen. 
De nachtegalen zingen nu volop! Te zien 
zijn deze stiekemerds meestal niet, maar 
we kunnen des te meer van hun zang 
genieten. Ook hopen we op een roodborst-
tapuit en natuurlijk nog veel meer.
Van 8:30 tot 11:30 uur.

Begeleiders: Teun van  Dijk en 
Annelies de Kleyn.     

Zondag 25 mei

Crailose Zand
Ook vandaag gaan we vroeg uit de 
veren! We wandelen met Martijn 
Voorvelt over de spectaculaire na-

tuurbrug van het Crailose Zand 
naar de Bussumerheide. In dit 
spannende gebied tussen Bus-

sum en Hilversum zie je heel andere vogels 
dan in de stad. Hopelijk worden we voor 
ons vroege opstaan beloond met zingende 
boompiepers, gekraagde roodstaarten, 
kuifmezen en bonte vliegenvangers! Als we 
geluk hebben zien we ook beflijsters, grote 
lijsters of een tapuit. Of zingt er een boom-
leeuwerik boven ons hoofd....                                                                                            
Van 8:30 tot 11:30 uur.
Begeleiders: Martijn Voorvelt en 
Annelies de Kleyn.                         

Woensdag 16 apri l

Westerpark
Vandaag kunnen jullie met Blije Vogels 
Westerpark een nestkastje timmeren en 
daarna met Annelies de Kleyn van de 
Jeugdvogelclub kijken en luisteren wat er 
allemaal voor vogels in het park 
zitten. Zie:
www.blijevogelswesterpark.nl.
Timmeren Van 14:00 tot 15:30. 
Excursie van15:30 tot 17:00. 

vri jdag 18 apri l

Middelpolder
Met Evert Pellenkoft gaan 
we naar de Middelpolder, waar we water-
vogels, rietvogels, en weidevogels hopen te 
zien. En wie weet een blauwborst!
April is een ideale tijd om vogels te kijken. 
Er zijn al veel vogels terug uit Afrika en 
er zit nog haast geen blad aan de bomen 
zodat we de vogels nog goed kunnen zien. 
Er wordt al volop gezongen en de weide-
vogels zijn aan het baltsen. Omdat veel 
vogels ’s morgens het actiefst zijn, 
beginnen we de excursie lekker 
vroeg! 
Van 8 tot 12 uur.
Begeleiders: Evert Pellenkoft en 
Annelies de Kleyn.   

Jeugdvogelclub
van de Vogelwerkgroep Amsterdam

vergeet
je vogelgids 

niet!

Programma
in de lente van 2014
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Excursie op aanvraag
Alle excursies zijn voor beginners en 

gevorderden vanaf ongeveer 7 jaar. 
Maar als je beginner bent en je zou 
het leuk vinden om eerst de 'gewone' 
vogels eens rustig te leren kennen en 

te beluisteren, en eens rustig 
te oefenen met het kijken 

door een verrekijker, dan 
kunnen we op aanvraag 
een excursie geven in 
bijvoorbeeld één van 

de stadsparken. Vooral 
de lente is daar een mooie 

tijd voor omdat veel vogels dan ook 
zingen. Aarzel niet ons hierover te 

mailen. Ook voor een klein groepje is 
dit mogelijk. Ook bijvoorbeeld op een 
woensdagmiddag.  

                                                                            
Er gaan altijd tenminste twee
begeleiders mee met de excursies.

zaterdag 31 mei

Ronde Hoep 
De Ronde Hoep is een polder bij 
Ouderkerk aan de Amstel vol wei-
devogels zoals grutto’s, kieviten en 
tureluurs. Mark Kuiper werkt aan 
de bescherming van deze vogels. Hij 
neemt ons vandaag op een grote kar 
achter een trekker mee de Ronde Hoep 
in. Normaal mag je daar niet in, dus ook 
dit zal een bijzondere ervaring worden.  
Van 10 tot 12 uur. Voor deze excursie 
moeten we wat geld vragen:
e 2,50 per kind.
Begeleiders: Mark Kuiper en 
Annelies de Kleyn.                  

Zondag 15 juni

Diemerpark
Een lekker ruig park, met ook grote stuk-
ken riet. Hier broeden kneutjes, blauwborsten 
en de zeldzame snor, een rietvogel die een 
raar snorrend geluid maakt.
In deze tijd zingen hier o.a. kleine karekieten 
en bosrietzangers. Misschien horen we nog 
een blauwborst en een late nachtegaal. En als 
we boffen een spotvogel, die andere vogels 
kan nadoen! 
Van 8 tot 11 uur.
Begeleiders: Rob Baars en Annelies de Kleyn.            
                                         

Zaterdag 5 jul i 

Jisperveld
We eindigen onze excursies van dit seizoen 
op het water. Dit keer stappen we met Mark 
Kuiper in een boot in het Wormer- en Jisper-
veld, waar we rietvogels en moerasvogels en 
misschien nog wat late weidevogels hopen 
te zien. 
Van 9 tot 13 uur.
Begeleiders: Mark Kuiper en Annelies de 
Kleyn.

goed 
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de bosriet-
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Wat moet je weten?
Wat je allemaal moet weten om goed 
voorbereid op stap te gaan:
Kleed je goed aan. Dat 
betekent dat je stevige 
schoenen aan hebt, het 
liefst waterdicht. Ook 
in de lente kan het nog 
flink koud zijn, zeker ’s morgens 
vroeg. Dus doe een warme trui aan en 
neem handschoenen mee!  Je kan ze altijd in 
je rugzak doen als het te warm wordt. Denk 
om regenspullen als er regen verwacht wordt. 
En vergeet niet genoeg eten en drinken mee 
te nemen! 
Als je een verrekijker hebt neem je die natuur-
lijk mee. Anders kan je er van ons eentje le-
nen. Om je waarnemingen op te schrijven kun 
je een opschrijfboekje en potlood meenemen. 
En vergeet je vogelgids niet als je die hebt!
Je hoeft geen lid te zijn van onze club om mee 
te mogen met de excursies.                 
Gaan we het water op, dan is een zwemdi-
ploma verplicht.
Ouders mogen niet mee want het is 
een jeugdclub. We willen wel graag 
een telefoonnummer van jullie ouders 
of verzorgers hebben, óók een nummer 
waar we ze in geval van nood tijdens de 
excursie kunnen bereiken.                                                                                                           

En dan nog iets: buiten kun je 
teken oplopen. Dat zijn kleine 

beestjes die tegenwoordig 
soms een nare ziekte kunnen over-

brengen. Kijk na afloop als je je thuis 
uitkleedt goed in de spiegel en in 

je liezen en laat je ouders je ook 
controleren op deze beestjes. Kijk 

op  www.lymevereniging.nl  als je ze 
hebt en ga in ieder geval naar de huisarts.                                                                                              

Opgeven en informatie:
Nadere gegevens over de excursies – zoals 
het begin- en eindpunt – krijg je als je je 
aanmeldt. Je kan je opgeven door een mail-
tje te sturen naar:
anneliesdekleyn@hetnet.nl. 

Natuurlijk kan je ook altijd even een mailtje 
sturen als je vragen hebt! 
En natuurlijk kunnen je ouders ook contact 

met ons opnemen!

Houd voor eventuele extra activiteiten 
onze website in de gaten

www.vogelsamsterdam.nl/jeugd

De Jeugdvogelclub is onderdeel van 
de Vogelwerkgroep Amsterdam. De 
excursies worden georganiseerd door 
Annelies de Kleyn en Floor Toot.
Als je meer wilt weten, neem dan con-
tact op met Annelies de Kleyn, 
anneliesdekleyn@hetnet.nl 
Of kijk op de website van de Vogel-
werkgroep Amsterdam onder Jeugd: 
www.vogelsamsterdam.nl.
Hier vind je ook alle verslagen van de 
excursies.                                                              

We hopen jullie op onze excursies 
te zien!

zie onze 

website

Foto's: Adri de Groot, Vogeldagboek.nl


