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Op zondag 14 januari, vroeg in de ochtend, stonden al wat kinderen te wachten om De Hoep in te 
mogen. Daar zou namelijk de excursie 'tuinvogels tellen' beginnen. Eigenlijk was De Hoep nog gesloten 
maar voor onze jeugdvogelclub werd een uitzondering gemaakt en mochten we al naar binnen.  
Terwijl ik in de filmzaal de computer opstartte voor de vogelquiz, ging Jeroen met de kinderen alvast 
even naar buiten om de eerste tuinvogels te zoeken.  
Medewerkers van De Hoep hadden wat vogelvoer gestrooid en vetbollen opgehangen. We zagen een 
paar hongerige eksters en waarschijnlijk hadden die al een groot deel opgegeten want de het meeste 
voer was al weg. En een Ekster is ook een tuinvogel dus die telt ook mee.  
Daarna kwamen de kinderen weer binnen waar ik begon met de vogelquiz. Ik had 10 vragen, wat 
makkelijke en ook wat moeilijke vragen over verschillende soorten tuinvogels. Welke tuinvogel is een 
van de beste geluiden-imitator? 
 

Foto: Cees Baart van de beste geluiden- imitator. 

 
Wat is het verschil tussen een mannetje Koolmees en een vrouwtje Koolmees? De kinderen deden 
enthousiast mee en alle vragen kregen een goed antwoord. En hoe doe je dat nu eigenlijk, tuinvogels 
tellen?  Met wat filmpjes en foto’s werd dat allemaal uitgelegd.  
Na de vogelquiz gingen we weer naar buiten om te kijken of we nog meer tuinvogels konden vinden. In 
de tuin rondom de Hoep zagen we Roodborst, Pimpelmees, Koolmees, Vink en Merel. Soms waren ze 
goed verborgen in een boom of struik, maar uiteindelijk kreeg bijna iedereen de vogels in de kijker.  
Daarna was er nog even tijd om binnen een paar opgezette tuinvogels van dichtbij te bekijken voordat 
alle kinderen weer naar huis gingen. Met een folder over de tuinvogeltelling voor thuis. Het was een 
mooie en gezellige ochtend. En ik ben heel benieuwd hoeveel tuinvogels jullie hebben kunnen scoren 
tijdens de nationale tuinvogeltellling.  
 
Graag tot ziens bij een volgende jeugdexcursie!  


