
 

 

Het is een soort jagen:  
speuren, luisteren, wachten 

Doe je mee 
Vogels Spotten 

 
 

Met vijf paar ogen zie je meer 
Met vijf paar oren hoor je meer 

 
Spot de kleinste beweging 

Grijp je verrekijker 
Verbaas je door de telescoop 

Pak je app erbij 
Of je fototoestel 

 
We leren je kijken, we leren je luisteren 
We leren je speuren met een verrekijker 

 
Je struint door de mooiste bossen 
Je banjert door de mooiste velden 

Je ziet de mooiste vogels 
 

En niet alleen vogels 
Je verbaast je 

Wat voor bijzonders er meer is 
Minimonsters en bange pluisjes 

 
Ontdek wat kleine vogels eten 
Ontdek hoe grote vogels roven 

Ontdek dat al het leven in de sloot 
Van levensbelang is 

 
Vogelen doe je met je oren 

En met je app 
En met je ogen.   

 

Het is een soort jagen:  
speuren, luisteren, wachten 

Doe je mee 
Vogels Spotten 

 
 

Met vijf paar ogen zie je meer 
Met vijf paar oren hoor je meer 

 
Spot de kleinste beweging 

Grijp je verrekijker 
Verbaas je door de telescoop 

Pak je app erbij 
Of je fototoestel 

 
We leren je kijken, we leren je luisteren 
We leren je speuren met een verrekijker 

 
Je struint door de mooiste bossen 
Je banjert door de mooiste velden 

Je ziet de mooiste vogels 
 

En niet alleen vogels 
Je verbaast je 

Wat voor bijzonders er meer is 
Minimonsters en bange pluisjes 

 
Ontdek wat kleine vogels eten 
Ontdek hoe grote vogels roven 

Ontdek dat al het leven in de sloot 
Van levensbelang is 

 
Vogelen doe je met je oren 

En met je app 
En met je ogen.  



 
Je ontdekt wat er allemaal leeft.  

Je ontdekt wat er allemaal samen met jou in onze buurt  
rondloopt en vliegt. 

Je ontdekt dat de een de ander opeet in de natuur.  
Er zijn vogels die insecten eten en andere vogels die allerlei zaden en 

bessen eten. 
Wie zijn de rovers en wie de prooien?  

En wint de rover altijd of is de prooi slimmer? 
 

Vogels kijken is meer dan alleen deze vliegende dieren leren kennen.  
Vogels reizen meer dan mensen.  

In het najaar gaan veel vogels naar het zuiden.  
Sommige vogels gaan wel helemaal tot het zuiden van Afrika.  

Er zijn gelukkig veel vogels die hier blijven.  
Ook komen er vogels naar Nederland om bij ons te overwinteren zodat 

we ook in de winter van vogels kunnen genieten. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Vier keer per jaar zijn er voor kinderen van 4 tot 12 jaar met 
hun ouders/grootouders ontdekkingsmiddagen, over vogels, 
insecten en ander klein spul. Zo leren de kinderen de ouders 
vogels kijken! Meer lezen? Kijk op www.vogelsrijnwoude.nl, 
facebook, instagram of volg ons op twitter. 
 
Vogels kijken is onder jongeren erg populair aan het worden. 
Ook voor kinderen is het een spannende en bijzondere hobby.  
Hoe boeiend is het om als ouder of grootouder samen met je 
(klein)kind eens te kijken hoeveel verschillende soorten vogels 
je in vijf minuten ziet vliegen? Je hoeft niet eens te weten 
welke soorten het zijn. Kinderen leren veel makkelijker dan 
volwassenen. Als ze het vlieggedrag van een specht of 
kwikstaart een of twee keer zien of het geluid van de ijsvogel 
horen, dan herkennen ze deze al van verre. Veel kinderen 
houden van de natuur en van dieren.   
 

Wat is er mooier dan 
de dieren in de eigen 
omgeving te leren 
kennen?  
Samen met goede 
vogelaars van de 
Vogelwerkgroep 
Koudekerk/ Hazers-
woude e.o. kunnen 
(groot)ouders en 
kinderen de wondere 
wereld van de vogels 
in de omgeving van 
Hazerswoude en 
Koudekerk leren 
kennen. 
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