
  Welke activiteiten en thema’s kun je zoal verwachten? 
 
 Excursies (met de fiets) naar leuke vogelgebieden in de buurt zoals  

bijvoorbeeld Landgoed Voorstonden, de Gorsselse heide en de  
Rammelwaard. 

 In de herfst brengen we een bezoek aan de trektelpost in Eefde 
 Ook komt de vraag aan de orde hoe je kunt meehelpen aan het  

beschermen van vogels?  
 Vogelvoer maken (in het najaar) 

 
 Vogelkennis op doen:  

Bijv.: wat maakt dat de meeste vogels zo goed kunnen vliegen?  
Waarom heeft een Aalscholver zo’n grote snavel en de Pimpelmees 
zo’n kleintje? Waarom bouwt een Fuut zijn nest in de buurt van een 
Meerkoet?  

 
 Hoe werkt een verrekijker? En hoe een telescoop? 
 Uilen herkennen met braakballen pluizen na 
 De boer op voor een speurtocht naar huis- en boerenzwaluwen (in 

het voorjaar) 
 Op bezoek bij boerenerven voor het jonge uilen ringen… 
 Meehelpen met schoonmaken van de oeverzwaluwenwand bij het 

Bronsbergermeer  
 
We zijn ook benieuwd naar de inbreng vanuit de groep!  
Voor informatie over de activiteiten van de Vogelwerkgroep Zutphen e.o 
zie: www.vwg-zutphen.nl 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Jeugdgroep De Jonge Vogelaars  
(Maakt deel uit van de Vogelwerkgroep Zutphen e.o.)  
 

Hou je van vogels en ben je tussen de 8 en 12 jaar, doe dan komend schoolseizoen 
2017/2018 mee met De Jonge Vogelaars! En heb je een verrekijker? Mooi, dan kun 
je die nu goed gebruiken en wanneer je die niet hebt, leen je er één van de 
werkgroep! 

 
 Wat doen Jonge Vogelaars? 
Natuurlijk vogels kijken. Ze zelfs onder de loep nemen! Want wat maakt vogels zo 
speciaal? 

 
 Welke vogels? 
De gewone en toch zo bijzondere huis- tuin- stads- en watervogels; die van het 
bos, nachtvogels en natuurlijk ook de roofvogels, de steeds zeldzamer wordende  
weidevogels zoals Kievit en Wulp. 

 
 Wanneer en waar? 
De groep start op zat. 23 september in de kas op de Kaardebol aan de 
Harenbergweg 1. De bedoeling is iedere zes weken op een zaterdag een activiteit 
te organiseren. 
 
Belangstellende (ouders van) kinderen (8 t/m 12 jaar) die op de hoogte willen 
blijven kunnen contact opnemen met: Rob van Swieten: 
jongevogelaars@gmail.com  
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