Wil je nog meer weten?

Kom mee
naar buiten!!

Kijk dan op www.nvwc.nl
daar zie je het jaarprogramma
met alle jeugdactiviteiten.
Je kunt ook een mailtje sturen naar
jeugdcoor@nvwc.nl. Dan bellen wij je op
of mailen terug.

met de jeugdclub van de Natuuren Vogelwacht Culemborg

Kom je ook mee
naar buiten?

www.nvwc.nl

We zoeken een web,
		
spotten een spinnetje,
speuren naar sporen,
kruipen naar een holletje,
zoeken stenen aan de Lek,
		
timmeren een nestkast,
doen een dierenquiz,
luisteren naar vogels
volgen vlinders...

We doen en ontdekken
van alles in en over de
natuur
Iedere keer gaan we met iets anders aan de slag, zoals waterdiertjes, nachtvlinders, microscopen of
paddenstoelen. We doen mee met
de natuurwerkdag of pluizen een
uilenbal uit. We maken vetbollen of
een bijenhotel.
En vooral: we trekken erop uit, op
de fiets of lopend. Met de verrekijker en loep, met bakjes en schepnetten.
Naast de vaste begeleiding komt er
ook regelmatig iemand die je extra
veel kan vertellen en laten zien over
het onderwerp van die dag. Natuurlijk zorgen we ok voor gezelligheid,
wat te drinken en iets lekkers.

Lid worden
Je kunt drie keer meedoen en kijken
of je het leuk vindt. Daarna vragen
we je om lid te worden.
Je kunt ook gerust een vriend(in)
meenemen. Dan is het extra leuk.
Ja, ik kom meedoen!
Ongeveer 12 keer per jaar is er
een jeugdclubactiviteit, meestal op
zaterdag en het duurt 2 uur. Niet
ieder weekend, dus er blijft nog
genoeg tijd over om uit te slapen,
of je huiswerk te maken... of andere
leuke dingen te doen. Als je tussen
de 8 en 12 jaar bent hoef je je dus
nooit te vervelen. Je komt gewoon
naar de Jeugdclub van de Natuuren Vogelwacht Culemborg.

Naam:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Leeftijd:
Mijn ouders geven toestemming om
met jullie mee te fietsen (we gaan
altijd met veiligheidsvestjes op pad).

Handtekening ouder/verzorger:
Naam:
Datum:

