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In deze 3e nieuwsbrief van het jaar een overzicht van de activiteiten in het najaar. De 
vogeltrek komt weer op gang, en ook de VWG komt uit de zomerrust.  Er zijn weer een 
aantal bijeenkomsten, de exursiecommissie en de jonge vogelaars hebben een nieuw 
programma klaar en er is nog meer. 

Woensdag 25 september
Ledenbijeenkomst voor en door leden
Heb je een bijdrage aan deze avond (verhaal, foto's, filmpjes, vogelvragen, discussiepunten, 
etc.), laat het vooraf even weten, dan kunnen we het opnemen in het programma. Laptop en 
beamer zijn aanwezig. 
Wijkcentrum Waterkracht, Ruys de Beerenbrouckstraat 106, 7204 MN Zutphen
Inloop 19:30 uur, start 19:45 uur, einde rond 22:00 uur 

Zaterdag 28 september
Dag van de IJssel
Op deze dag zijn er tal van activiteiten langs de hele IJssel, van Doesburg tot Kampen.
Een aantal mensen van de VWG zal die dag met een telescoop in de vogelkijkhut in de 
Rammelwaard staan. Ook zijn er verrekijkers aanwezig. Belangstellenden kunnen tussen 9 
en 13 uur naar de hut komen om te kijken naar de vogels en uitleg te krijgen van ervaren 
vogelaars. 
De hut is bereikbaar per fiets op lopend over de Rammelwaardsdijk (vanuit Zutphen De 
Hoven: Vliegendijk, IJsselstraat, Gelders Hoofd)  Zie ook https://vogelkijkhut.nl/view/679. 
Voor de andere activiteiten zie www.beleefdeijssel.nl .

Zaterdag 5 oktober

Eurobirdwatch

Kom naar de telpost op het bruggetje over het Groene Kanaal achter Huize De Voorst, en 
leer alles over vliegbeelden en trekroepjes. Van zonsopkomst tot ….?  Helaas gaat dit 
bruggetje verdwijnen en moeten we op zoek naar een andere telpostplek. Maar dit jaar tellen
we nog gewoon op deze plek.

Zaterdag 12 oktober

Landelijke Uilendag 2019

Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland, STONE en Stichting Oehoewerkgroep nodigen u 
uit voor de tweejaarlijkse landelijke uilendag op zaterdag 12 oktober. Aanvang 10 uur, zaal 
open 9.30. Locatie: Schouwburg Ogterop, Zuideinde 70 te Meppel. Er zullen die dag 
verschillende interessante lezingen zijn en er zijn informatiestands aanwezig. Iedereen is van
harte welkom, entree gratis. Het programma is te vinden op www.kerkuil.com

Dinsdag 26 november

Algemene Ledenvergadering

http://www.beleefdeijssel.nl/
https://vogelkijkhut.nl/view/679


De jonge vogelaars

Ook de jonge vogelaars hebben weer een jaar vol activiteiten. Ben je tussen de 8 en 12 en 
wil je een keer mee? Meld je aan via jongevogelaars@gmail.com.
Voor het echt koud wordt en de bomen kaal, vliegen veel vogels naar warmere oorden in 
het zuiden zoals Zuid Frankrijk of Afrika. Zaterdag 2 november trekken de jonge vogelaars 
naar de 'Bult' op de Mars, een goede plek om trekvogels hoog in de lucht te zien 
overvliegen.

Bekijk het hele programma voor 2019/2020 op de website.

Excursiecommissie 

De excursiecommissie probeert een zo divers mogelijk programma te bieden, variërend van 
dichtbij zoals kortgeleden september naar de Duursche Waarden tot over de grens 
binnenkort in november naar Diepholz Duitsland. Ongeveer twee weken voor de excursie 
krijgen alle leden meer informatie over de excursie. 

Zaterdag 26/10 Zeeland
Zaterdag 16/11 Diepholz 
Zondag 16/2 Oostvaardersplassen
Zondag 22/3 Vogelwandeling uit het vwg boekje: Huize Joppe
Zondag 19/4 Winterswijk Bekendelle/ Korenburgerveen 
Weekend: 15/16/17 mei Schiermonnikoog 
Zondag 7/6 Rijnstrangen 

Schouwen-Duiveland zaterdag 26 oktober 
Het doel is dit keer Zeeland, om precies te zijn de zuidkust van Schouwen-Duiveland waar 
we een roadtrip maken langs een aantal interessante vogelkijkhutten, uitkijktorens, 
uitkijkpunten en vogelkijkschermen.
Geen alledaagse omgeving waar je snel komt, maar daarom niet minder interessant.
We bezoeken o.a. het in 2015 afgeronde natuurherstelproject ‘Plan Tureluur’, een plas-dras 
gebied en uitzicht op de Oosterschelde, kortom daar waar het goed ‘vogelen’ is.
Wat valt er te zien?

Behalve de te verwachten diverse meeuwen, stelt- en strandlopers, ganzen en overige zee- 
en kustvogels zitten we ook nog in de staart van de vogeltrek die ongebruikelijke 
waarnemingen (dwaalgasten) kunnen opleveren.
In het kort ziet de route er als volgt uit: de eerste stop is na 180 km op Goeree Overflakkee 
bij de vogelkijkhut van de Ventjagersplaten met uitzicht over het Haringvliet. Vervolgens naar 
het vogeluitkijkpunt Kiekuut op Schouwen-Duiveland bij Zierikzee met o.a. zicht op een plas-
dras gebied en in dit jaargetijde met prachtig zeekraal en schorrenkruid; daarna door naar de
Flauwers en Wevers Inlagen, waar een uitkijktoren staat en gelegenheid is tot het nuttigen 



van je eigen lunch en een wandeling te maken over de dijk naar de Oosterschelde; 
vervolgens naar een vogelkijkscherm in de Plunjepolder. Dit alles maakt deel uit van het 
‘Plan Tureluur’; we rijden naar het uitkijkpunt Koudekerkse Inlaag bij de markante 
Plompetoren met uitzicht over de Oosterschelde en het binnenland met karakteristieke 
inlagen en karrenvelden. Afsluitend, afhankelijk hoe we in de tijd zitten, gaan we naar ons 
einddoel de Zeepeduinen bij Burgh-Haamstede met een wandeling van ca. 3 km (heen en 
terug) naar een vogelkijkscherm dat uitkijkt over een vogelrijk duinmeertje. Hier sluiten we af 
en gaan we weer huiswaarts.                                                                                                     
Het belooft een stevige rondreis te worden (ca. 450 km.) buiten de ons vertrouwde 
omgeving.

Gezien het dagvullende programma starten we om 06.00 u. vanaf de Houtwal (ingang 
politiebureau) en verwachten rond 18.30 u. weer thuis te zijn.
De kosten blijven beperkt tot het vervoer en als richtbedrag mag je uitgaan van ca. € 25,00 
p.p. afhankelijk van het aantal deelnemers en auto’s.
Vanwege de beheersbaarheid kan de groep deelnemers deze keer niet al te groot zijn en we 
denken aan 16 personen (4 auto’s).
Wij hebben half september ‘proefgedraaid’ en zijn heel enthousiast. We hebben een selectie 
gemaakt van de meest interessante plekjes en willen deze graag met jullie delen.
We hebben er erg veel zin in en hopen, net zoals na onze ‘proefdag’ in september, weer moe
maar voldaan thuis te komen met veel mooie ervaringen, waarnemingen en vogelverhalen.   
Wil je mee, meld je dan z.s.m. bij mij aan: leogoedkoop@hotmail.com en laat even weten of 
je met de auto komt en zo ja hoeveel mede-vogelaars kunnen meerijden.
Denk aan warme kleren en stevige schoenen!
Tot ziens!
Namens de excursiecommissie, Bert van den Berg & Leo Goedkoop

Cursussen
De roofvogelcursus was ook weer in korte tijd volgeboekt. Inmiddels zijn de eerste lessen en 
excursies alweer geweest. 
Binnenkort meer nieuws over plannen voor nieuwe cursussen in het voorjaar van 2020. 
Vanwege de grote belangstelling komen er misschien wel meer of vaker (korte) cursussen. 
Alle leden en mensen op de wachtlijst krijgen hierover natuurlijk als eerste bericht.

Sovondag
De landelijke Sovon-dag is dit jaar op 30 november, in de Reehorst te Ede.

Nieuw rekeningnummer
De Vogelwerkgroep heeft onlangs een rekening geopend bij de Triodosbank. Het nieuwe 
rekeningnummer is NL 04 TRIO 0379 7064 66
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