Cursus Vogels herkennen voor de Jeugd
In het voorjaar van 2016 organiseert de Natuurgroep Kockengen een
cursus Vogels herkennen voor de Jeugd.
Deze vogelcursus is bedoeld voor de jeugd van 9 t/m 14 jaar, die het leuk
vindt om de natuur in te trekken en meer te leren over vogels.
Tijdens de cursus gaan we naar gebieden rond Kockengen en leer je vogels
herkennen en kom je meer te weten over vogelzang en vogelgedrag.
De cursus is op zaterdag ochtend en we beginnen op tijd! Vogels zijn vroeg in de morgen het meest
actief en dan goed waar te nemen. Deelnemers aan een vogelcursus moeten dus ook op tijd uit de
veren.
We starten in het clubhuis bij De Lange aan de Wagendijk 55, na een korte inleiding en het
verzamelen van onze spullen gaan we op pad. Een excursie duurt ongeveer 2 uur, daarna gaan we
onze waarnemingen nog nabespreken in het clubhuis en vullen we het cursuslogboek in.
Een cursusochtend duurt 3 – 4 uur, afhankelijk van de afstand naar de excursie locatie.
Het programma van de cursus
Datum
2 april
16 april
30 april
7 mei
28 mei
4 juni

Tijd en Thema
9.00u, Introductie vogelcursus en korte excursie
8.00u, Vogels rond het huis en tuin
7.00u, Vogels van het bos
8.00u, Vogels in de polder
8.00u, Vogels van riet en moeras
8.00u, Vogeltocht met ouders naar groot natuurgebied

Excursie naar:
Kockengen: Wagendijk, Polderreservaat
Kockengen: Wagendijk, kade van Zilver
Vijverbos, Harmelen
Polder Kockengen
Roei-excursie Nieuwkoopse Plassen
Locatie nog nader te bepalen.

Ouders zijn welkom op de introductie les en bij de laatste vogeltocht, een
excursie wat verder weg naar een groot natuurgebied. Bij de overige
excursies in overleg.
Deze cursus wordt georganiseerd en gegeven door een vast cursusteam
samen met een aantal begeleiders die mee gaan op de excursies.
Het cursusteam bestaat uit Gerard van Zuijlen en Theo van Schie.
Het cursus kost € 25,00. Deelnemers ontvangen een cursusmap, logboek en vogelherkenningskaart.
Tijdens de excursies gaan er telescopen mee en zijn er leen-verrekijkers beschikbaar.

Aanmelden
Wil je mee doen en je aanmelden voor de vogelcursus of heb je nog vragen neem dan contact op via
de e-mail met Theo van Schie: theo.van.schie@natuurgroepkockengen.nl
Na je aanmelding ontvang je een meer uitgebreide informatiebrief over de vogelcursus.
Er is op deze vogelcursus plaats voor maximaal 15 deelnemers, inschrijven kan tot 1 maart 2016.
De ‘Cursus Vogels herkennen voor de Jeugd’ is mede mogelijk gemaakt door het subsidieprogramma “Groen en Doen” van
het ministerie van Economische Zaken, dit programma stimuleert en ontwikkelt vrijwilligerswerk op het gebied van natuuren landschapsbeheer en groen.

