Gepubliceerd op Sovon.nl (https://www.sovon.nl)
Home > Jeugdprogramma 2019

Jeugdprogramma 2019

[1]

Ben je tussen de 8 en 14 jaar? En zijn vogels ook jouw hobby? Wil je meehelpen bij het vangen van
vogels voor onderzoek, alles te weten te komen over de Zeearend of iets maken van afval? Dan is het
jeugdprogramma op de Landelijke Dag op 30 november echt iets voor jou!

Wat ga je doen?
Beter een in de hand dan tien in de lucht. Help mee met het onderzoek naar vogels door ze te vangen
en ze te voorzien van een ring. Hierdoor kunnen de vogels individueel worden herkend en kunnen we
zien waar ze naar toe gaan en hoe oud ze kunnen worden. Een schat aan informatie om meer te leren
over vogels. In de middag hoor je van de Werkgroep Zeearend hoe ze kijken naar de Zeearend in
Nederland. Wat eet hij, waar gaan hij heen en welke gevaren zijn er voor de Zeearend? Je komt het
allemaal te weten tijdens deze presentatie. Daarna ga je zelf aan de slag. Van allerlei plastic,
vismateriaal en netten die Jacintha van Beveren langs de vloedlijn vindt, maken we jutvogels.
Hiermee vragen we aandacht voor het afval op het strand en voorkomen we dat het in de magen van
de vogels terecht kan komen. Tijdens deze workshop maken we een vogel die op eigen poten moet
kunnen staan.

Programma
10.00 uur

Welkom en kennismaken

10.15 uur

Help mee met het ringen van vogels met Frank Majoor
in het Hoekelumse bos

11.30 uur

Spannende excursie door Hoekelumse bos – Herken jij
de (vogel)geluiden?

12.30 uur

Gezellige lunch

13.15 uur

Alles weten over de Vliegende deur? Door Andrea van
den Berg in zaal Hoekelum

14.00 uur

Workshop: No Bird to Waste door Jacintha van Beveren
in Zaal Hoekelum

16.00 uur

Maken groepsfoto en 'feestelijke afsluiting'

Plaats & datum
Het jeugdprogramma is onderdeel van de Landelijke Dag van Sovon in congrescentrum De
Reehorst in Ede. Noteer zaterdag 30 november vanaf 10.00 uur alvast in je agenda: op naar een
heerlijke vogeldag!

Aanmelden
Tot uiterlijk 14 november kun je je aanmelden voor het jeugdprogramma [2]. Er is plek voor maximaal
30 kinderen en vol = vol. Wees er dus snel bij!
Aan het jeugdprogramma zijn geen extra kosten verbonden. Je kunt bij de inschrijving aangeven of je
een lunch wilt kopen. De kosten voor de lunch zijn €5,-. Dit bedrag kun je tijdens de dag zelf contant
meenemen.
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