
 

Excursie/activiteit: Nestkasten timmeren, 11-12-2016 
 

 Rinnegom (Egmond-binnen), Jitte van Leeuwen 

  
Als afsluiting van 2016 geen vogelexcursie met de jeugdgroep, maar een 
ochtend klussen om de vogels voor volgend jaar een mooi onderkomen te 
bieden. 

Foto: Cees Baart 

 
We konden terecht bij Jan, de broer van Cees. Jan heeft een mooie grote 
werkplaats achter zijn huis in Egmond Binnen. 



 

Mijn vader en ik vertrekken om 8.15 uur op de tandem vanuit 
Heerhugowaard naar Egmond Binnen. Het is fris maar het vriest niet en 
gelukkig is het droog. Het waait wel stevig, geen weer om vogels te spotten, 
maar wel mooi weer om binnen aan de slag te gaan. Cees en Jan ontvangen 
ons in de warme werkplaats. Mijn vader gaat naar het strand en haalt mij 
later weer op. Al snel komen ook Jop en Vincent. Helaas zijn er 3 
afmeldingen vanwege ziekte. We zijn dus met zijn vieren en de twee 
begeleiders. We vertellen Jan en Cees welke vogelhuisjes we willen gaan 
maken. En dan gaan we aan de slag. Eerst zochten we geschikt hout en 
tekenden de juiste maten af. Jan zaagde het hout voor ons met de 
zaagmachine, zodat we al snel de huisjes in elkaar konden gaan timmeren 
en schroeven. Nog een andere Cees (de derde begeleider) hielp ons ook 
met timmeren. Ook Amber kwam toch nog langs met haar moeder, hoewel 
ze ziek was. 

 

De vrouw van Jan kwam warme chocolademelk en fris brengen met een 
lekkere koek. Het was heel gezellig en we hebben mooie huisjes gemaakt. 
Wouter heeft een Koolmezenkast gemaakt en had toen zelfs nog tijd om een 
tweede te maken met een kamertje voor een camera ernaast. Jop en 
Vincent hebben een Mussenkast (3 in 1) gemaakt en Amber met haar 
moeder ook een Mezenkast. Omdat wij al veel vogelhuisjes hebben hangen, 
heb ik een voederhuisje gemaakt. 

 



 

   

Foto: Cees Baart. 

 

De huisjes zijn allemaal heel mooi geworden en op het laatst was het zelfs 
druk in de werkplaats met de vaders erbij, die het niet konden laten ook een 
beetje mee te helpen. 

Even na twaalf uur bonden we de huisjes op de fietsen en gingen we weer 
naar huis. Dit keer hebben we de wind in de rug. Het was super gezellig met 
Cees en Jan! 


