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In deze 2e nieuwsbrief van het jaar vooral terugblikken op activiteiten in het afgelopen half
jaar. Ondertussen wordt er al weer hard nagedacht over nieuwe excursies en cursussen.

Het Jaarboek 2018 is klaar!
Binnenkort in de brievenbus, want dit jaar worden het jaarboek bij alle leden thuisbezorgd.

Oproep: meedoen
Allerlei tellingen, weidevogelbescherming, cursussen organiseren, nestkasten schoonmaken,
uilenkasten onderhouden en monitoren, vogels ringen, jeugdactiviteiten organiseren,
excursies verzorgen, opletten of de belangen van vogels in de omgeving van Zutphen niet
worden geschaad, er is van alles te doen binnen de Vogelwerkgroep Zutphen. In de
ledenenquete hebben verschillende mensen aangegeven dat ze wel een bijdrage
willen leveren. Helaas kunnen we de resultaten van de enquete niet koppelen aan namen!
Heb je belangstelling voor een van de vele activiteiten, of een ander idee, neem dan
contact op met het secretariaat.
Goed nieuws: broedkolonie Oeverzwaluwen in Noorderhaven
20 juni, De Stentor: Honderd oeverzwaluwen hebben zich genesteld in de wanden van de
archeologische opgravingen bij de Noorderhaven. De gemeente Zutphen laat weten het
gebied de komende maanden met rust te laten zodat de vijftig broedparen hun jongen groot
kunnen brengen.
Helgoland: filmverslag van Johan Blanksma
In april ging een groep leden van de VWG naar Helgoland om Jan van Genten, zeekoeten,
alken en andere fraaie vogels te spotten. Of ze dat gelukt is, is te zien op:
https://www.youtube.com/watch?v=F3_O2AoD5KI of zoek bij youtube op Johan Blanksma.
Daar vind je ook een filmpje over drie jonge scholeksters op het dak van zijn buren.
In mei was er een goed bezochte ledenbijeenkomst in Waterkracht. De al eerder
genoemde film over de excursie naar Helgoland was te zien, Jeroen Kuipers vertelde over
ooievaars in Zutphen en omgeving en Fons Roording werd gefeliciteerd: hij kreeg zaterdag
11 mei de vrijwilligersprijs voor zijn werk als boerenlandvogelbeschermer. Zonder zijn
inspanningen hadden we onder andere niet zoveel jonge kieviten op de Zutphense ijsbaan.
Zie ook de rubriek Nieuws op de website van de VWG.
De volgende ledenbijeenkomst zal in september zijn. De datum is nog niet bekend. Jullie
bijdrage is van harte welkom: vogelbelevenissen, oproepen, foto's en filmpjes, lastige
vragen, handige tips. Meer dan vijf minuten nodig? Kondig dan even je plannen aan via het
secretariaat.
Beginnerscursus
De beginnerscursus zat weer heel snel vol. Eind februari was de eerste les voor 24
deelnemers. Inmiddels zit de cursus er al weer bijna op. Een bijdrage van enkele cursisten:

Na de les over vogels van bos en hei volgde de praktijk op de Gorsselse Hei.

Na een paar jaar geleden deel te hebben genomen aan een vogelexcursie, wilde ik hier meer mee
doen. Enthousiaste verhalen over de Vogelwerkgroep Zutphen brachten mij westwaarts. ‘Nee, helaas,
de cursus was in twee dagen vol’. Als dat zo snel gaat, dacht ik, mis ik in Lochem mogelijk de
berichtgeving volgend jaar. ‘Kan ik op de wachtlijst?’. En zo kreeg ik begin dit jaar de uitnodiging voor
de beginnerscursus en zelfs, na de ballotagevragen, een bevestiging. Ik herkende al wel de een of
andere vogel, maar er is een wereld voor mij open gegaan. Wat een kennis en enthousiasme bij onze
“docenten” en begeleiders! Ik had wel eens een putter gezien, maar dacht dat dat een vrij zeldzame
vogel was. En die hangende pootjes van de boompieper. En wie schetst mijn verbazing dat ik - een
paar dagen na de les waarin de roodborsttapuit aan de orde komt - de kijker speurend richt op de
vogel die in mijn tuin een daar niet eerder gehoorde zang ten gehore brengt en ik diezelfde tapuit
ontwaar. Wat een prachtige vogels hebben wij in ons kikkerlandje. Ik wandelde al regelmatig, maar
tegenwoordig gaat de kijker vaak mee, met als nadeel dat het aantal kilometers aardig slinkt. Nog
meer naar buiten dus! U merkt het: door de beginnerscursus is iets dat sluimerde ontwaakt. Met dank
aan Adri als cursusleider, de andere docenten en begeleiders van de excursies.
Ton
We hebben in kleine groepjes al zóveel diverse vogels gezien en gehoord,
dat had ik tevoren niet kunnen dromen.
Ik had het idee dat ik al best wel wat vogelsoorten kon herkennen, maar
gaandeweg kom ik er achter, dat er een enorme nieuwe wereld voor me ligt
om nog (verder) te ontdekken, en dat ik maar een fractie van de
(meestvoorkomende) soorten ken. Dat heeft me alleen maar enthousiaster
gemaakt!
Wat kan je blij worden als je een zwartkopje ziet, of een roodborsttapuit.
En die kuifeend, met een lichtblauwe snavel, ongelooflijk mooi!
En dan die gaai, die zich laat horen als een buizerd... Prachtig!!
Rikie

Uit de evaluatie (door 21 van de 24 deelnemende cursisten ingevuld):
De lessen werden gewaardeerd omdat er enthousiast, helder en duidelijk werd uitgelegd en
de informatie gevarieerd was. De waardering van de excursies was groot vanwege het zien
van veel verschillende vogels, die op de lesavond waren besproken. Menigeen vond de

vogeldiversiteit in en om Zutphen verrassend groot. Ook was er veel waardering voor locatie
en personeel van Waterkracht. Het aantal lessen en de frequentie (1x per drie weken-1x per
maand) werden door het merendeel als prima ervaren.
Van de 21 respondenten wilden er 12 mee doen aan een nieuwe cursus en 8 wisten het nog
niet. Belangstelling is er vooral voor vogelzang (6x) en roofvogels(4X).
Binnenkort meer nieuws over plannen voor nieuwe cursussen. Vanwege de grote
belangstelling komen er misschien wel meer of vaker (korte) cursussen. Alle leden krijgen
hierover natuurlijk als eerste bericht.

Excursiecommissie

Reestdal: en niemand zag de Monniksgier die die dag over Drente en Overijssel vloog...
Het weekend naar het Reestdal in mei was een succes. Er was voor iedereen een verblijf
naar wens: in tent, trekkershut of chalet op de camping. Van vrijdagavond tot zondagmiddag
met een groep gelijkgestemden vogels kijken, en prachtige wandelingen. Dit gebied is echt
een aanrader. Een van de hoogtepunten: een paartje Dodaars met 2 jongen.
De laatste excursie voor de zomervakantieperiode was op
vrijdagavond 14 juni: Houtsnip en Nachtzwaluw, Kienveen en Groote Veld.
Binnenkort zal de excursiecommissie weer bij elkaar komen om een nieuw programma
samen te stellen. Suggesties kunnen doorgegeven worden via het secretariaat.

De jonge vogelaars
Ook met de jonge vogelaars gaat het goed. De club zit nu helemaal vol en er is zelfs een
wachtlijst. Bekijk hun activiteiten op de website.
We wensen iedereen een goede zomer, met mooie waarnemingen en hopen jullie ervaringen
te horen (en zien?) op de volgende ledenbijeenkomst,

Namens het bestuur,
Remke van Rijswijk

