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Agenda

Zaterdag 6 september: Klompenwaard
Zondag 28 september: Dag van de Duurzaamheid, De Kaardebol 12.30-17.00u
Zaterdag 4 oktober: World Birdwatch 2008, trektelpost afleidingskanaal Huize de Voorst
Zaterdag 11 oktober: trektelpost
In oktober zal ook de najaarsledenbijeenkomst zijn. Datum en programma volgt nog.
Zaterdag 15 november: Rammelwaard
Zaterdag 31 januari: Oostvaardersplassen
Zaterdag 28 februari: ' t Enzerink, Vorden
Zaterdag 28 maart: Ossenwaarden, Deventer
Zaterdag 18 april: Santpoort Noord-Zandvoort
Zaterdag 16 mei: Dwingelderveld

Van het bestuur
Deze zomer heeft de Vogelwerkgroep de gemoederen in Zutphen bezig gehouden door de
gemeente en andere instanties te wijzen op hun natuur onvriendelijke maaibeleid. Brieven
zijn hierover uitgewisseld, maar het laatste woord is nog niet gesproken. Dit najaar hopen
we in een gesprek met de wethouder tot wijzigingen in het maaibeleid te komen. Volgend
jaar moet blijken of alle commotie daadwerkelijk leidt tot meer bloemen, vlinders en nesten
met jonge vogels die kunnen uitvliegen.
Deze nieuwsbrief valt bij jullie in de bus als de Gierzwaluwen grotendeels al weer vertrokken
zijn. Het naderende einde van de zomer(-vakantie). Ook het begin van een nieuw
trektelseizoen met ongetwijfeld verrassingen. De excursiecommissie wordt bedankt voor het
fraaie programma. Het vormt de hoofdmoot van deze nieuwsbrief.
Namens het bestuur, Michiel van der Weide

Excursiecommissie
Het vogelexcursieprogramma voor het komende seizoen 2008/2009 staat op de achterzijde.
De excursies zijn steeds op zaterdagochtend eens per maand. Zoals voorheen hebben we
geprobeerd het gevarieerd samen te stellen. Een aantal excursies zijn 'gouwe ouwe' (b.v.
Oostvaardersplassen, trektelpost); nieuw zijn bijvoorbeeld een bezoek aan de nachtegalen!
Maar dat is pas volgend voorjaar. Als je interesse hebt, zet de data dan vast in je agenda.
Circa 14 dagen voor vertrek (wat vroeger dan tot nu toe) krijgt iedereen nog een uitnodiging
en kun je je aanmelden. Let op die uitnodiging, want het kan natuurlijk altijd zijn dat de
gegevens van bijgaand schema, nog wat veranderen.
De excursiecommissie, Ineke Dammers, Anna Oosthoek, Adri Mulder & Johan Blanksma.
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Vogelwerkgroep Zutphen

Excursieschema 2008/ 2009

zaterdag
ochtend:
6 sept. 2008

naar:

hopelijk te zien :

Klomperwaard
?(zie bijlage)
Fort Pannerden

zwarte stern; zwarte ruiter;
groenpootruiter, casarca

11 okt. 2008

trektelpost
zon op 7:57u

vorig jaar o.a. 136 buizerds
!

7:30u

15 nov. 2008

Rammelerwaard,
fietsen

9u

IJsselpaviljoen

geen

31 jan. 2009

Oostvaardersplassen; auto's
Andere plek?
het Enzerink
Vorden, lopen
zon op 7:30u
Ossenwaarden
Deventer met de
trein+ lopen
Santpoort NoordZandvoort; met
auto / lopen
Dwingelerveld
met de trein/ fiets

Slechtvalk, ganzen, eenden,
koperwiek, kramsvogel,
brilduiker
Zeearend, ruigpootbuizerd,
havik, baardmannetje,
watersnip
vroege zangvogels,
spechten

8u.

IJsselpaviljoen

per auto: 2x80km: 4 = € 10 pp

8u.

het Enzerink
Vorden

geen

9u

station Zutphen

trein: retour: € 5,60,
met korting € 3,40.

telescopen mee

7 u.

IJsselpaviljoen

per auto:2x135 km: 4 = € 17 pp

telescopen mee

8u.

station Zutphen
+(OV)- fietsen ca
40 km(?)vanuit
Hoogeveen

trein: retour € 25,30,
met korting: € 15,20;
OV-fiets: € 2,85 per fiets/ per
dag (max 2 fietsen per lid)

28 febr. 2009

28 mrt. 2009

18 april 2009

16 mei 2009

Eventueel:
13/14juni2009

vogelweekend
Schiermonnikoog
??

weidevogels: tureluur,
grutto, gele kwikstaart,
visdiefje
nachtegaal, grasmus, tapuit,
strandlopers , grote stern
boomleeuwerik,
boompieper, geoorde fuut,
geelgors, paapje,
roodborsttapuit
houtsnip, lepelaar, blauwe
en bruine kiekendief, grote
stern, noordse stern

vertrek
tijd
8u

6 juli 2008
plaats van vertrek:

gidsen:

IJsselpaviljoen

Dick
Vingerhoets

trektelpost
Afleidingskanaal
Warnsveld

Michel
Klemann

Nadere
??
berichtgeving volgt
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kosten
(auto/trein/onksten)
per auto: 2x45km: 4 = € 6 pp +
€ 1,- voor fles wijn Dick

NB
telescopen mee
Fort Pannerden
Waaldijk 1
6686 MV
Doornenburg

geen

telescopen mee

