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Secretaris Remke van Rijswijk, van Suchtelenstraat 12, 7203 DE
Zutphen. Tel : 0575-518760
( vwgzutphen@gmail.com ).

_____________________________________________________________________

Agenda en mededelingen

Uitnodiging : Najaarsledenbijeenkomst op woensdag 30 oktober 2013 in de
Kaardebol om 19.45 uur. Programma : lezing door Kees de Pater van
Vogelbescherming Nederland over zijn reis met Erik van Ommen naar Mauritanië. Aan de
orde komen: De vogeltrek, Mauritanië en nationaal park “Banc d’ Arguin “, de tropische
tegenhanger van onze Waddenzee. Daarna enige bestuurszaken.

Van het bestuur

Wespendieven trekken 25 en 26 augustus massal met oostenwind door in Gelderland. Nabij
Vorden zijn er 24 stuks gezien.Visarenden worden gesignaleerd in de Rammelwaard. Veel
zwaluwen zijn alweer richting Afrika. De activiteiten hebben niet stilgestaan.
Het laatste vogelnieuws direct horen?
Sluit je aan bij onze digitale nieuwsgroep. Je ontvangt dan automatisch het laatste
vogelnieuws en alle aankondigingen. Aanmelden kan door het sturen van een geheel leeg email naar het volgende adres : zutphen_vogelnet-subscribe@yahoogroups.com. Raadpleeg
verder regelmatig onze website : (www.vwg-zutphen.nl). Zit je op Facebook? De VWG
sinds kort ook. Zoek in facebook naar “vogelwerkgroep zutphen”en meld je aan.
Vogelcursus
De cursus is maandelijks en gaat door tot in november.
Broedvogeltelling Hackfort 2013
De voorlopige resultaten van het onderzoek dat de VWG Zutphen e.o. samen voert met de
VWG Noordwest Achterhoek naar de broedvogels van Hackfort-Suderas en omgeving
komen eraan.
Dijkverleggingen Voorsterklei en Cortenoever
De dijkverleggingen langs de IJssel in Cortenoever en op de Voorsterklei zijn recent gestart.
De eerste gebouwen in de nieuwe stroming van de IJssel worden thans gesloopt.
Door de Uilenwerkgroep zijn nestkasten voor de steenuil geplaatst ter vervanging. Wij zijn
benieuwd naar de resultaten.
Weidevogel onderzoek
Ook in 2013 zijn weer de weidevogels van de Tichelbeeksewaard geïnventariseerd. Dit
voorjaar liep de uiterwaard nog deels onderwater tijdens het broedseizoen.
Telescoop.
Individuele leden kunnen de kijker met de nodige voorzichtigheid gebruiken. De kosten
bedragen € 2,00 per dag. De kijker is te reserveren bij Remke van Rijswijk, van
Suchtelenstraat 12 te Zutphen. (telefoon : 06 - 10 38 01 70 of 0575 - 518760).
Gierzwaluwen.
Door een particulier zijn enkele nestkasten opgehangen voor Gierzwaluwen na de renovatie
van de woningen aan de Bieshorstlaan / Scheurkamp in Warnsveld. De woningbouwvereniging heeft tot op heden geen vervangende nestgelegenheid aangebracht.
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Vogelwerkgroep Zutphen Excursieprogramma 2013/2014

Aanmelden bij de organisator van de excursie. Leden ontvangen 2 weken voor de excursie een uitnodiging per mail.

datum

Naar:

Hopelijk te zien

Vertrektijd en
vertrekplaats

14 sept
2013
5 okt
2013
13 okt
2013
16 nov

Elterberg

Roofvogeltrek

Eurobirdwatch
2013
Zwarte Meer

trekvogels

Randmeren

14 of 15
dec
11 jan
2014
15 feb
2014
15 maart

Atlasblok
Empese Hei
Telgebied VB3

Toppers, kleine
zwanen
inventarisatie

9 uur
IJsselpaviljoen
Telpost Warnsveld
Vanaf half uur voor zonsopkomst
ntb
IJsselpaviljoen
9 uur
IJsselpaviljoen
ntb
IJsselpaviljoen
10:00 Fietstunnel Looër Enkweg onder
de N314
9.00
IJsselpaviljoen

12 april

Hulshorsterzand
Leuvenumsebos
Atlasblok
Empese hei
Arkemheen

zeearend

Lokale wintervogels
Raaf, kruisbek

weidevogels

23-25
mei

Tiengemeten

Roerdomp,
steltkluut,
blauwborst
Ringen steenuilen

??

Rondom
Zutphen

11 juni

Groote Veld

Houtsnip en
Nachtzwaluw

21 juni

Fochteloërveen

Kraanvogel, grauwe
klauwier

ntb
IJsselpaviljoen
In overleg
Datum afhankelijk van de uilen, wordt
enkele dagen van tevoren bekend
gemaakt
21.30
Restaurant De Kap, Rijksstraatweg
Warnsveld
8.00
IJsselpaviljoen

Vervoer/
verblijf
Auto
Excursie is reeds
volgeboekt
auto
Fiets
Fiets – lopen

auto
Eigen vervoer/ tent
of herberg

organisator
Adri Mulder
Michel
Klemann
Ans Houweling
Remke van
Rijswijk
Remke van
Rijswijk
Michel
Klemann
Adri Mulder
Remke van
Rijswijk
Eveline MoriaVinke
Remke van
Rijswijk
Joost Meilof

fiets

Ans Houweling

auto

Adri Mulder

Als bij de excursies voor het vervoer gebruik wordt gemaakt van auto’s ontvangen de chauffeurs hiervoor een vergoeding van de meerijdende deelnemers.
De totale kosten per auto worden vooraf standaard berekend door het verantwoordelijke lid van de excursiecommissie op basis van een routeplanner en
een ritprijs van 20 cent/km. De kosten per inzittende (incl. de chauffeur ) worden berekend door de totale kosten per auto te delen door het aantal
inzittenden. Dit kan dus per auto verschillen naar gelang er 3, 4 of 5 inzittenden meerijden.
De totale kosten per auto worden dus vooraf vermeld in de aankondiging van de excursie, alsmede de kosten in geval van 3 ,4 of 5 inzittenden. Hierdoor
kunnen de deelnemers zelf afwegen of ze de kosten aanvaardbaar vinden en of ze hun auto ter beschikking willen stellen. Het stimuleert tevens het rijden
met zo min mogelijk auto’s (Dit is voor zowel de chauffeur als de meerijders voordelig), terwijl de excursiecommissie niet wordt opgezadeld met het
vorderen en verrekenen van alle autokosten.



Deelnemers moeten lid zijn van de Vogelwerkgroep Zutphen.
Aanmelding: uiterlijk tot 1 week voor vertrek bij de betreffende organisator van de excursie. Ca 2 weken voor vertrek krijg je een herinnering met
eventuele nadere/ gewijzigde gegevens en vertrektijden.

Wil je ook aangeven of je:



één of meer telescopen kunt meenemen.
je auto ter beschikking wilt stellen om anderen te laten meerijden?

Adri Mulder: adri.mulder@planet.nl
Ans Houweling: anshouweling@gmail.com
Eveline Moria: eveline.moria@gmail.com
Remke van Rijswijk: vwgzutphen@gmail.com

