
 

 
  voor de jeugd van de KNNV 2016 

 

                               

 

 

Hoi jongens en meisjes!! Hierbij het nieuwe natuurclubprogramma (tweede kwartaal 

2016). Aub op tijd opgeven voor de activiteiten van april en juni!!  

LET OP:  We zoeken (bij meer dan 8 opgaves) nog een ouder die mee wil rijden met de 

dagtocht in juni. Heel graag melden bij Herma!! 

 

Zaterdag 16 april 2016: Vogelexcursie “Overtoom “, samen met de KNNV 
Op deze zaterdag in het voorjaar is een vogelexcursie georganiseerd, samen met onze gewone 

KNNV naar een nieuw natuurgebied: de Overtoom nabij Rijssen. Dit natuurgebied is nog maar een 

paar jaar oud en er zijn nu al meer dan honderd verschillende vogelsoorten gespot!  

We zullen deze ochtend op meerdere plekken een kleine wandeling maken op zoek naar hopelijk 

veel vogels. Weidevogels als Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster zullen wij zeker spotten. Maar 

ook zangvogels, Kleine Plevier, Grote Zilverreigers, eendensoorten en roofvogels zullen wel 

gezien worden. Hopelijk word het een leerzame ochtend en met veel steun van de echte 
vogelkenners zal dat ongetwijfeld lukken. Ook je ouders zijn van harte welkom!! 

Vertrek: 08.00 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen. Terug: ongeveer 13.00 uur. 

Meenemen : verrekijker (als je die hebt), goed schoeisel en iets te eten en te drinken. 
Even opgeven per mail als je meegaat en met hoeveel, email: hermabakkermeijer@hotmail.com 

 

Op een avond in mei: uilen ringen….(op afroep) 
Onze KNNV Vriezenveen heeft een vogelwerkgroep en deze groep hangt o.a. uilenkasten op. Ze 

houden bij hoe het met de uilen gaat en door de jonge uiltjes te ringen kan men veel te weten 

komen. Er wordt, als het zover is, op korte termijn dan een mail aan jullie gestuurd, waarna je je 

dan zo snel mogelijk moet opgeven! Dit is natuurlijk heel bijzonder om mee te maken dus vraag je 
ouders om de mail goed in de gaten te houden in mei…en geef je dan snel op! 

 

Zaterdag 25 juni: bezoek ooievaarsbuitenstation en natuurspeelpad 
De laatste activiteit voor de zomervakantie. We maken er een leuke dag uit van en gaan naar het 

Reestdal op de grens van Drenthe en Overijssel. We gaan ooievaars van dichtbij bekijken en veel  

leren over zijn gedrag en leefwijze. Kijk maar eens op www.delokkerij.nl Omdat dit buitenstation 

pas om 13.00 uur opengaat maken we eerst een tussenstop in Oud-Avereest. Hier staat een 

bezoekerscentrum van Landschap Overijssel en is een natuurspeelpad van Bas de Das.  

Na een picknick rijden we door naar de ooievaars. Echt de moeite waard om mee te gaan dus!  

Meenemen: iets te eten en drinken. Tip: oude kleren/schoenen aan!! 

Vertrek: 9.30 uur vanaf kruidentuin. Terug circa 16.30 uur. 
I.v.m. vervoer tijdig opgeven bij Herma: 753144 of hermabakkermeijer@hotmail.com 

 

Graag tot ziens!!!            In juli en au gustus zomervakantie. Begin september krijg je het nieuwe programma 

http://www.delokkerij.nl/
mailto:hermabakkermeijer@hotmail.com

