Facebook-berichten
op

okt t/m dec 2021

Oktober 2021
Benny Middendorp - 1 oktober 2021
Ook dit seizoen zijn in Zutphen weer wat Knobbelzwanen geringd voor het semi-ras
overlevingsonderzoek naar deze soort. Zoals afgelopen weekend op diverse plaatsen (dank
aan Henry, Peter, Ada en Daanjan).
Deze vogelsoort saai? Niets is minder waar: wat te denken van een jong die ik zelf ving in
Den Haag en later als ruier werd gemeld aan de kust van Noorwegen. Deze zekere melding
(foto's ring beschikbaar) is ook verwerkt in de kaartenviewer van Vogeltrekatlas:
http://vogeltrekatlas.nl/soortzoek2.html
Meer info over ons eigen onderzoek lees verder
https://knobbelzwanenringgroephaaglanden.wordpress.com/

Michel Klemann - 3 oktober 2021
Gisteren in het kader van Euro Birdwatch 2021, vijf uur trekvogels geteld bij
Warken/Warnsveld, op de hoek Berkel/Afleidingskanaal. Onze oude telpost is afgesloten met
een hek en het bruggetje wordt tzt verwijderd. Daar konden we niet zitten dit jaar vandaar dat
we verkast zijn naar een paar honderd meter verderop.
Landelijk werd er door 162 telposten geteld en die telden gezamenlijk in 837 uur totaal
581641 vogels (gem. 695 vogels per uur) in 192 vogelsoorten:
https://www.trektellen.nl/count/daytotals/1/-1/20211002
Wij telden er toch wel wat minder met 403 vogels in vijf uur in 30 soorten:
https://www.trektellen.nl/count/view/152/20211002

De landelijke top drie bestond uit graspieper (N=215782), vink (N=146553) en spreeuw
(N=69673).
In Warken was dat bijna hetzelfde met een top drie van spreeuw (N=403), graspieper (N252) en vink (N=240).
Leuke soorten die langs vlogen in Warken waren een blauwe kiekendief, boomvalk en
sperwer, 22 boerenzwaluwen, grote gele kwikstaart kolgans en 4 kepen. Ter plaatse o.a. een
waterral, grote gele kwikstaart en een tweetal ijsvogels.
Op het kaartje de uurgemiddelde van de top drie soorten graspieper, vink en spreeuw van
alle 162 telposten op 2 oktober 2021. Zoals altijd, is de stuwing van trekvogels door de
duinen opvallend.

Wim Nijenhuis - 3 oktober 2021
Gisteren gespot in Hölviken.

Anke van Striep - 4 oktober 2021
In de regen langs de IJssel.

Anke van Striep - 4 oktober 2021
Ook langs de IJssel bij Rha. Tapuit in de regen.

Wim Nijenhuis - 5 oktober 2021
Nog enkele opnames van de Oehoe in Hölviken.

Geluksvogels - 5 oktober 2021
Wij roepen bij deze de WhatsApp Groep "Vogelwaarnemingen Zutphen" in het leven.
Bedoeld voor belangstellenden in en rondom Zutphen voor het doorgeven of juist ontvangen
van vogelwaarnemingen.
Deze groep is net nieuw, dus er zijn nog niet veel leden en waarnemingen. Evenals regels.
Dus we zullen zien hoe het allemaal zal gaan.
Interesse? Meld je aan via onderstaande link of stuur een appje naar 0642568774
https://chat.whatsapp.com/CzCtdhAUOP22WgeggSboMB
Hannie Wijers - 5 oktober 201
Gistermiddag aan de Eerbeekseweg schuin overvliegend van richting Leusveld naar Laag
Soeren zag ik tot mijn verbazing de Zeearend? In de buurt van de IJssel ok. maar deze
richting uit vond ik bijzonder. Misschien richting Veluwe voor eventuele prooi?

Hannie Wijers - 5 oktober 2021
Een paar weken geleden landde er in de boom deze vogel. Hij viel op doordat het zonnetje
erop scheen. Welke kan dit zijn?

Michel Klemann - 6 oktober 2021
Paar weken terug zag ik bij Brummen een Buizerd met blauwe wingtags. Ik kon de vogel
vanwege de afstand niet aflezen; wel een foto gemaakt met het idee dat buizerds
afzonderlijk herkenbaar kunnen zijn door het verschillende verenkleed. De waarneming
doorgemaild aan Meinolf Ottensmann.
Via de mail kreeg ik info over deze vogel terug; geringd op 21 juni 2020 in Bielefeld, dat is
165 km naar het oosten. Blijkbaar overwinterd de vogel in Brummen dus opletten als je daar
een gewingtagde buizerd ziet. Even doormailen aan Meinolf Ottensmann.
Many thanks for informing us about the observation of a common buzzard with blue wingtags
in Brummen. Usually it is very challenging to assign observations to an individual when the
code has not been identified in the field.
Luckily, this is not an issue in this case, as the buzzard with blue wingtags 3E has been
observed by another observer on the same day and the sightings are just a couple of
hundred metres apart.
This individual is a male that has been ringed by Prof. Oliver Krüger on the 21. of June 2020
in Bielefeld, North Rhine-Westphalia as the only chick of a brood. Blue 3E already spent last
winter from at least November to February in the very same area, approximately 160
kilometres from its place of birth. This is a common pattern for marked individuals of our
study population that is partly composed of short-distance migrants that spend the autumn
and winter month west to south-west of our study area.
Every resighting is very valuable for our research. Therefore, we would be glad to receive
further reports if you observe this buzzard again.

Mirrin Lans - 7 oktober 2021
Dit is toch een spreeuw??

Erwin Jansen - 7 oktober 2021
Kerkuil op zoek naar een lekker muisje!

Richard Heeringa - 7 oktober 2021
Heb ik ook weleens...

Benny Middendorp - 9 oktber 2021
De bekende Stedendriehoek omvat de driehoek rondom de steden Apeldoorn, Deventer en
Zutphen. Sinds vandaag is Apeldoorn toegevoegd aan het rijtje steden Deventer en Zutphen
voor wat betreft semi-ras overlevingsonderzoek Knobbelzwanen in stedelijk gebied. Nu
kunnen we 3 steden vergelijken en misschien zelfs uitwisseling vaststellen.
Volgend jaar zal eerder worden begonnen met zoeken, wat hopelijk resulteert in het kunnen
lokaliseren van wat meer gezinnen.
Peter Oosterkamp, Peter Lindeboom (foto's), Henry van den Hof en Elma Vonk dank voor
het zoeken en hulp!

Richard Heeringa - 10 oktober 2021
heeft een link gedeeld:
https://www.destentor.nl/apeldoorn/zwaan-in-voorst-is-de-pineut-door-visdraad-haak-enzichzelf~a8aab3e5/
Met dank aan de brandweer van Voorst
Deining Schiermonnikoog - 10 oktober 2021
Manderijneenden bij huize de Voorst.

Rosan Harmens - 13 oktober 2021
Leuk groepje staartmeesjes gezien vorige week, vlak bij de Rammelwaard vogelhut.

Dick Zwiggelaar - 13 oktober 2021
Afgelopen week de Alleseter in de Tichelbeeksewaard.

Arnoud Mark De Boer - 13 oktober 2021
Ganzen worden verjaagt achter winkelcentrum "De Brink".
https://www.facebook.com/arnoudmark/videos/550204552740925/
Hannie Wijers - 14 oktober 2021
Aan de buitenkant van Voorst een grote vijver met veel kroos. Hebben eenden ook een
trekgang of is dit gebruikelijk zoveel eenden bij elkaar. Het waren er zeker meer dan
honderd. Kan iemand me vertellen om welke soort(en) het gaat? Bedankt.
https://www.facebook.com/100008405347635/videos/555904512303909/
Imelda Hanselman - 16 oktober 2021
heeft een link gedeeld.
https://www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-het-museum/wat-is-er-te-zien-en-tedoen/vogelpracht?
Wim Nijenhuis - 17 oktober 2021
Een paar foto's van onze vogelvakantie in Zweden.

Anke van Striep - 18 oktober 2021
Mandarijneenden bij Huis de Voorst. 5 mannen en 4 vrouwen geteld.

Anke van Striep - 18 oktober 2021
Binnenweg in Eefde. Een grote groep kepen. Ze kleuren mooi bij de uitgebloeide
zonnebloemen.

Brigit Heijmans - 20 oktober 2021
Landingsproblemen door de harde wind vandaag bij Rammelwaard.

Brigit Heijmans - 20 oktober 2021
Buizerd op de weg naar Rammelwaard.

Richard Heeringa 21 oktober 2021
heeft een link gedeeld.
https://www.trouw.nl/binnenland/een-op-de-vijf-vogelsoorten-in-europa-is-met-uitstervenbedreigd~bc612c59/?
Ik wist niet dat het zo zorgwekkend was...
Daphne Victoria Krans - 24 oktober 2021
Vanmiddag ben ik met mijn man bij de Rammelerwaard geweest en het was druk met vogels
en eenden! Smienten, wintertalingen, krakeenden, kuifeenden, wilde eenden, allerlei ganzen
(in ieder geval kol- en soep), aalscholvers, blauwe- en zilverreigers, een cohort aan
meeuwen, torenvalk (met nest in hoogspanningsmast, de valk viel een buizerd? (Zie foto)
aan. De eerste foto met de grijzige eend in beeld, klopt het dat dit een krakeend in
overgangskleed is?

Hannie Wijers - 25 oktober 2021
Ik was een beetje verbaasd vandaag de Koperwieken weer te zien. Niet erg vroeg?

Peter Schut - 28 oktober 2021
Hoelang duurt het nog wanneer men reclameborden aan een buizerd gaan hangen?

Rob van Swieten - 29 oktober 2021
07:10 onderweg naar Leusveld, mooi even voordat het geweld daar losbarst om 09:00 uur.
Veel vogels in de lucht, kolganzen, kramsvogels, koperwieken, veldleeuweriken en kepen
o.a. Daarnaast genoeten inboa van o.a. goudvink, keep, buizerd, havik, zwarte specht, grote
bontespecht, grote lijster enz.

Hannie Wijers - 31 oktober 2021
Vanmiddag boven de Luchte twee van deze vogels. App van Waarneming zegt
Ruigpootbuizers 99 % Iemand een idee of dit kan kloppen?

November 2021
Dick van Hoffen - november 2021
Herfst. Dus inderdaad weer wat meer de vogeltjes voeren. Maar de lokale mussen en
meesjes weten in de rest van de tuin uitstekend wat lekkers bij elkaar te scharrelen. Lekker
laten staan al die uitgebloeide planten. Het Koninginnekruid is wel favoriet. Er zitten eetbare
zaadjes in, maar er hebben zich ook allerlei insecten verstopt. Vanmiddag maar eens wat
plaatjes gemaakt van de Huismus, Kool- en Pimpelmees. Ze hebben het erg naar hun zin.
Samen houden ze de lucht een beetje in de gaten, want de Sperwer is nooit ver weg. Vorige
week was een Merel mannetje het slachtoffer. wat betekent dat niet alleen het mannetje
Sperwer langs komt , maar ook nog het vrouwtje.
Wel leuk alles weer zo vlak voor het raam. Ik om de tijd wel door.

Mary Mombarg-Post - 3 november 2021
heeft een bericht gedeeld.
Erg triest!
Politie Haaksbergen voelt zich verontwaardigd.
2 november 2021
Op woensdag 29 oktober 2021 laat in de middag ten noordwesten van Haaksbergen werd
een Oehoe aangetroffen. Deze uil had een klem aan zijn poot en vloog daarmee weg.
Pogingen om de uil te vangen moesten worden gestaakt vanwege de invallende duisternis.
De Uilenwerkgroep IVN Haaksbergen kreeg deze melding. De volgende dag werd de Oehoe
opgevangen en naar de roofvogelopvang te Barchem gebracht. Daar bleek dat de Oehoe te
zwaar gewond was aan zijn poten . De Oehoe werd daar uit zijn lijden verlost. De experts
zagen dat de Oehoe sterk genoeg was geweest om met de stropersklem te vliegen.
Deze Oehoe behoorde zeer vermoedelijk tot een broedpaar die in die omgeving had
genesteld.
Nederland kent ongeveer 39 a 42 broedparen( telling in 2019). Waarvan slechts 1 a 2 paren
in Twente.
De oehoe behoort tot de grootste uilen ter wereld en is ongeveer tweemaal zo groot als de
ransuil. Mede door zijn opvallende verschijning was de oehoe altijd een makkelijke prooi voor
jagers. De oehoe is door de eeuwen heen sterk vervolgd en daardoor op veel plaatsen
verdwenen. Dankzij beschermende maatregelen en herintroductie is een kentering
ingetreden. Sinds 1997 broedt deze uil zelfs weer in Nederland.
De Oehoe valt onder de bescherming van de Wet Natuurbescherming. Het vangen en doden
van deze beschermde vogel is verboden en het gebruik maken van een klem daarvoor al
helemaal. De overtreding valt onder de Wet Economische delicten en daar worden zeer
hoge boetes voor gegeven.
Heeft u informatie over deze zeer ergerlijke vorm van stroperij meldt het dan. Dat kan 24 uur
per dag; telefonisch, per mail, brief, een pb op FB site of mondeling in het politiebureau. Een
andere optie is Meldpunt Anoniem (0900-8070). Als het maar gebeurt.
De foto’s zijn ter beschikking gesteld door de #UilenwerkgroepIVNHaaksbergen.
#2021513024

Arie van Viegen - 4 november 2021
Die kom je dan zomaar tegen.

Dick van Hoffen 5 november 2021
Ook de Boomklever heeft de weg naar de tuin weer gevonden. De afgelopen winters kwam
hij maar heel af en toe, maar dat zal dit jaar wel anders worden omdat er veel minder eikels
en beukennootjes zijn.

Rob van Swieten - 7 november 2021
Zwarte roodstaart ( Industrie terrein de Mars nov 2021).

Dick Zwiggelaar - 9 november 2021
De grote gele kwikstaart aan het badderen in de IJssel ten noorden van de
Tichelbeeksewaard. Een boomkruiper kwam ook nog even kijken.

Rob van Swieten - 11 november 2021
Gisteren even langs de vijver in Zutphen om te kijken of er wat geringde meeuwen tussen
zitten. Normaliter neem ik dan wat brood mee maar die had ik ergens laten liggen. Wat dan
ook wel helpt is een hand vol bladeren die daar liggen pakken en maar wat gooi bewegingen
maken met de bladeren. Het spul vliegt dan ook gelijk van het water af en cirkelen wat rond
en in de hoop dat er wat vogels op de reling van de steiger even blijven zitten. Gelukkig
landde de Kokmeeuw met de het ringnummer JMN3, snel een foto maken en weer door.
Uiteindelijk mijn broodzakje nog gevonden en op een andere plek een poging gewaagd ,
maar kon daar niets ontdekken. De kokmeeuw uit Noorwegen werd ook al gemeld door
Jeroen Kuipers in 2019 , dus leuk om ringen af te lezen en zo wat van de geschiedenis van
een vogel te komen weten. En de blauwe reiger tja...die keek mee.

Richard Heeringa - 12 november 2021
heeft een link gedeeld.
https://www.ad.nl/zutphen/achterhoek-helpt-bessenetende-vogels-een-handje-met-extrabosjes-in-overhoekjes~a7cf6034
Joop Simonis - 12 november 2021
Vanmiddag overleden ( hoogspanningskabel? ) en gevonden op de van Hoornlaan. Wel
mooi dat er waterrallen zitten; nu jammer genoeg 1 minder).

Rob van Swieten - 13 november 2021
Voor de watervogeltelling, drie kleine gebiedjes in de stad geteld. Is toch totaal anders dan
de watervogeltellingen die ik deed op de randmeren vroeger. Maar goed is toch altijd wel wat
leuks te zien ondanks dat het geen watervogels zijn. Ook drie jonge knobbelzwanen buiten
mijn gebiedjes in de stad die ik nog niet eerder was tegengekomen (ongeringd) . Morgen nog
de Vijver en wie weet nog wat ringen bij de meeuwen te ontdekken.
Voor nu begraafplaats 10 S. 139 ex, Vispoortgracht 9 S.,100 ex. en Grote Gracht 9S, 100 ex.
S=aantal getelde soorten. Ex.=totaal aantal vogels.

Kuifeend.

Jonge Knobbelzwaan
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Rob van Swieten - 15 november 2021
Zondag door omstandigheden niet de Vijver geteld, dus vanmorgen maar even op pad.
Eigenlijk misschien iets te vroeg want het spul zat allemaal een beetje langs de oever. Leek
wel of alles net wakker moest worden. Midden op het water geen vogel te bekennen. Niet al
teveel soorten dus volgende keer misschien iets later starten. Maar de eerste grote zaagbek
(Volgens SOVON) voor dit gebied is dan toch ook wel weer leuk. Misschien vanmiddag nog
even x tellen en verschil eens bekijken.

Dick van Hoffen - 15 november 2021
Een lang gekoesterde wens ging eindelijk in vervulling: een foto van een Dwerguil. Ik heb ze
in Wallis af en toe wel gehoord, zelfs vanuit huis, maar nooit gezien. Ze moeten wel redelijk
verspreid voorkomen, want de kleine zangvogels reageren heel fel op de roep van de
Dwerguil. Zelfs wanneer je die roep zelf fluit komen de mezen en Kruisbekken en
Boomklevers op je af. De Kuifmezen zijn er het fanatiekst in. daar maak ik af en toe graag
gebruik van een paar mooie foto's te maken.
Afgelopen vrijdag was ik met Maaike vanuit huis een wandeling aan het maken. We zaten
halverwege even wat te eten in de bosrand in het zonnetje en er scharrelden wat mezen
rondom ons. Ik wilde die wel wat dichterbij krijgen en dus het Dwerguilroepje even laten
horen. Nou dat leverde een stevige reactie op: van alle kanten kwamen de vogels
alarmerend op ons af. "pap, die Kuifmees freakt helemaal vlak daar boven je" wees Maaike.
In een ooghoek zag ik nog wat groters aan komen vliegen, maar de vogels ging voor net uit
zicht zitten. "Pap, kom hierheen". Vanaf 5 meter terug kreeg ik schitterend zicht op een
Dwerguiltje dat op dik 15 meter hoogte mooi in het zonnetje zat. Ik had alleen mijn Sony
meegenomen omdat de route af en toe wat lastig was, maar ik ben er best tevreden mee.

Rob van Swieten - 18 november 2021
Beetje je van alles wat, Gorsselse Heide, lekker gewoon wandelen, vogelt hier, bloem daar,
paddenstoel op zijn tijd, boom, gewoon uitzicht en vooral genieten met een lekkere zon.
Gewoon paar uurtjes eruit en langzame stappen. Geen gekke soorten en zelfs best wel wat
rustig aan vogels. Maar ik geniet altijd toch weer van een roepende raaf, of het getik van een
specht, groepjes vogels die opvliegen ergens een boom in en de overvliegende vogels die
nog verder weg op reis zijn. Tja en soms kom je ook mensen tegen 

Grote Bonte Specht

Mooi uitzicht

Zwavelkop

Graspieper in groep van meerdere ex.

Panteranemiet?

Een van de laatste bloemen van de heide.

Broze russula.

Raaf.

Nevelzwam?

Rob van Swieten - 19 november 2021
Vanmorgen met twijfel wel of niet op pad, was immers gisteren al geweest en dacht gaat het
het lichamelijk lukken. Maar ja mooi weer, morgen kan het weer anders zijn. Dus hoppa
Tondense heide en op pad met Florence. Met niet te gekke soorten als kleine bonte specht,2
raven, hier en daar wat putters en al roepende "echt een stukje voor rietgorzen" en ja hoor
drie stil in het riet. Mooi gebied en lekker bijgepraat met een mede vogelaar en genoten en
dat laatste daar gaat het om. Paddenstoelen nog even op naam zoeken.
https://www.facebook.com/100004931313107/videos/5217739724908794/890744508482628

Raaf.

Buizerd.

Rups maar welke nog uitzoeken.

Braam.

Resten van Gaai.

Vliegenzwam.

Grote Zilverreiger.

Het Vlonderpad.

Anke van Striep - 22 november 2021
Torenvalk Voorsterklei.

December 2021
Rob van Swieten - 4 december 2021
heeft de omslagfoto van de groep bijgewerkt.

Dick van Hoffen - 7 december 2021
Gelukkig vandaag wel weer een beetje een zonnetje. Warm werd je niet van de zon, maar
wel genoeg licht om foto's te maken. Een rondgelopen langs de Berkel en over de Velhorst.
Dat van zo'n landgoed mijn brood vandaan komt voelt wel goed. Er wordt serieus geboerd,
maar zonder gif. Niet alles hoeft tot op de laatste vierkante meter benut en kaal. Dus veel
ruimte voor allerlei vogels. De zonnebloemen waren al bijna op, maar er zaten toch nog
flinke groepen Groenlingen, Putters, Vinken en Kepen. Er vlogen nog wat Sijsjes rond, overal
het getsjurp van de Geelgorzen. Een Grote zaagbek boven de Berkel. wat Goudvinken op de
bessen van Gelderse roos. Leuk om even doorheen te lopen. Kom je wat tot rust.

Pieter Biezenaar - 9 december 2021
Het verhaal over een tamme ekster en een zoon op zoek naar
zijn vader die ooit een tamme kauw had. Ontroerend boek van
Charlie Gilmour (jawel: de zoon van...). Echt mooi vooral voor
mensen die ooit een tamme kraaiachtige hebben gehad. En dat is
een rijkdom!
Wie nog nooit zijn neus heeft gestoken in de donzige nekveren
van een kauw en de zoete aromatische geur heeft opgesnoven
heeft iets echt heel moois in het leven gemist.... 

Henk Jan Hof - 11 december 2021
Vandaag de watervogels van de begraafplaats Warnsveldseweg in Zutphen geteld. Daar liep
nog een gekleurringde Grauwe Gans, LKL. Bij De Vijver trof ik vorige week nog LKG en FUL
aan. Dat zijn haast de laatsten van de vele honderden die er enkele jaren geleden in
Zutphen geringd zijn.

Rob van Swieten - 14 december 2021
Gemiddeld komen er regelmatig 7 merels af op de vruchten. Allemaal beetje verschillend in
kleed. Nog niet allemaal op de foto kunnen krijgen. Zutphen 14-12-21

Elles van Nieuwenhuijzen - 15 december 2021
Bij huis ‘t Velde bij Warnsveld.
Weet iemand wat die houten stellage is? Er zitten 3 gaten in. Maar erin/achter is het gewoon
leeg…

Jouck Iedema - 19 december 2021
Op uitnodiging van de St. Walburgiskerk werd afgelopen week
door afgevaardigden van de Vogelwerkgroep Zutphen in de
kerk een kerstspar opgetuigd ter ere van de vaste nestplaats
van de Slechtvalk in de toren en natuurlijk ook het bestaan van
een actieve Vogelwerkgroep. Dit in het kader van het
Kerstfestival dat pas gestart was maar sinds vandaag weer
gesloten vanwege de huidige coronagolf. Naast 'onze' boom
stelden nog 19 andere Zutphense organisaties een themaboom
tentoon.

Arie van Viegen - 21 december 2021
Grote Zaagbek bij ruïne De Nijenbeek.

Hannie Wijers - 21 december 2021
Holthuizerweg. Zowel gisteren als vandaag een dertigtal Kepen. In de buurt van het oude
hooi. https://www.facebook.com/100008405347635/videos/241068141428244/
Arie van Viegen - 22 december 2021
Vamorgen effe op pad geweest.

Yvonne Klopman - 22 december 2021
Ik kreeg hem niet op de foto, maar ik had een winterkoninkje in mijn tuin vandaag Zuidwijken.
Han Verbeek - 22 december 2021

Yvonne Klopman - 25 december 2021
Deze morgen.

Perry Boersbroek - 25 december 2021

Dick van Hoffen - 25 december 2021
Leuke verrassing vanmiddag: een groepje Kraanvogels pal langs het dorp (Vorden). Een blik
op waarneming.nl leert dat er flinke trek was vandaag. De achterblijvers kiezen er met de
invallende vorst massaal voor om dan nu toch maar te vertrekken. Ik heb er even een kaartje
bij gezet met de waarnemingen van vandaag in 5 km hokken.

Mirjam Smitt - 25 december 2021
Vanmiddag in het Ganzenei/Cortenoever een grote groep zeer levendige vogeltjes gezien, te
ver weg om goed te determineren. Witte buik, rode borst, groter dan een vink. Wie van jullie
weet wat wij gezien hebben?
Harry Enzerink - 25 december 2021
Kraanvogels vliegen nu boven Vorden.

Hannie Wijers - 26 december 2021
Eind van de morgen in het zonnetje nog even gaan kijken bij de Kepen. De boer had het hooi
verspreid over de akker. Het aantal vogeltjes was ook drastisch verminderd, maar ik heb er
nog even van kunnen genieten.

Yvonne Klopman - 25 december 2021
Mooie vogel de mannetjes merel.
https://www.facebook.com/1207959769/videos/pcb.5352017421481023/887119425317114

Rob van Swieten - 26 december 2021
Hierbij wil ik alvast een ieder bedanken voor de berichten op deze pagina van de
Vogelwerkgroep Zutphen.
Door jullie lees ik, maar ook anderen, de leuke verhalen, belevenissen, mooie foto's, en
wetenswaardigheden.
Blijf vooral de verhalen en of foto's insturen.

Ik wens iedereen fijne Kerstdagen en vooral een mooi 2022. En voor wie de dagen
misschien niet zo fijn zijn door omstandigheden, wens ik die veel kracht en sterkte de
komende tijd en spreek ik de wens uit dat er ook voor hen weer mooie momenten mogen
komen in het nieuwe jaar.
Allen dank voor jullie inbreng dit jaar.
Rob

Arie van Viegen - 26 december 2021
Deze mocht ik vanmiddag fotograferen bij Brummen.
Sperwer en torenvalk.

Hannie Wijers - 26 december 2021
omdat ze zo mooi zijn.

Annelies de Vroom - 26 december 2021
Volgens mij hoorde ik zojuist Kraanvogels overvliegen! Zuidwijken.
Brigit Heijmans - 27 december 2021
Torenvalk met een lekker hapje bij Rammelwaard

Marieke Buitink - 27 december 2021
Wie weet welke vogel het is? Het beestje ligt bij het sluisje eind vd Berkel en door de hekken
erom heen kan ik het niet verplaatsen.

Anneke Siegers Lammers - 29 december 2021
Sperwer in de tuin, doet zich te goed aan een musje.

Gerjo Horsman - 30 december 2021
Eindejaars Gaai met appelbollen.

Han Verbeek - 30 december 2021

Rob van Swieten - 31 december 2021
Dat het maar een mooi vogeljaar 2022 mag worden, blijf gezond en wie weet tot in het veld.
IJsvogel Rammelwaard en zonsondergang bij Eefde2014.

