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Beste leden van de Vogelwerkgroep Zutphen,
Hierbij plopt nieuwsbrief nummer zes van dit jaar in uw mailbox. Uiteraard heeft het bestuur
deze weer met veel plezier voor u gemaakt.
Als je een wandeling maakt zie je overal alweer lampjes branden. Dit heeft ook wel weer iets
in deze grijze dagen. Het blad is inmiddels weer van de meeste bomen, zodat ik weer een
mooi zicht heb op de tuinvogels die onze tuin bezoeken. Elke winter zien we weer onze
vaste gasten zoals het roodborstje, winterkoninkje, koolmezen en veel pimpelmezen. Verder
zijn er bij ons veel merels, onze huismussenkolonie en ook de gaaien en de grote bonte
specht zien we weer regelmatig. Ik kijk naar buiten en zie een Turkse tortel op de plataan en
bedenk, o ja, we hebben ook houtduiven en af en toe eksters en heel soms een kauwtje. Ik
heb een aantal jaren geen vinken in de tuin gezien maar ook die is dit jaar weer van de partij
en smult lekker van de zonnepitten. Daar er over een slecht mastjaar gesproken wordt en er
dus weinig beukennootjes en eikels zijn, is dit misschien wel de reden dat ze onze tuin nu al
bezoeken.
Ook in de uiterwaarden en op andere uitkijkpunten zie ik alweer meer ganzen. Een mooie tijd
om er weer op uit te trekken. Ik hoop dat veel van onze lezers er net zo van gaan genieten
als ik doe.
Mary Mombarg, voorzitter
(Dit voorwoord is geschreven voor het bekend worden van de lockdown vanaf 19 december)

Cursussen
Vol optimisme heeft de excursiecommissie besloten om dit voorjaar twee cursussen te
geven. Onder voorbehoud natuurlijk….. Allereerst zijn de cursisten van alweer bijna twee
jaar geleden aangeschreven. Toen moesten we na 1 les en 1 excursie zowel de
beginnerscursus als de cursus vogelzang stoppen. Het enthousiasme blijkt nog steeds groot!
Ruim de helft van de deelnemers van toen wil weer meedoen. Dat betekent dat we nog
slechts 8 plaatsen vrij hebben bij de beginnerscursus. Belangstelling of weet je iemand die
belangstelling heeft? Laat het weten bij het secretariaat! Informatie over de cursus
Vogelzang wordt binnenkort per mail aan de leden verzonden.

Herkent u dit vogeltje? Dan is de beginnerscursus niet voor u!

Beginnerscursus voorjaar 2022 (onder voorbehoud)
Het programma is hetzelfde als in 2020. We hopen dat alle lessen en excursies dit keer wel door
kunnen gaan.
De theorieavonden zijn in Waterkracht, in de grote zaal, zodat we genoeg ruimte hebben om als dat
nodig mocht zijn afstand te kunnen houden. Op woensdagavonden van 19.45 tot 22.00 uur.
De excursies zijn in kleine groepjes op de zaterdagochtend na de theorieavond.
Les 1: Herkennen van vogels

woe 23 februari 2022 excursie za 26 februari

Les 2: Vogels van tuin en park

woe 16 maart

za 19 maart

Les 3: Vogels van het open veld

woe 6 april

za 9 april

Les 4: Vogels van heide en bosrand

woe 11 mei

za 14 mei

Les 5: Vogels van de stad

woe 1 juni

za 4 juni

Les 6: Afsluitende avond

woe 15 juni

Kosten voor de hele cursus, inclusief koffie/thee: € 80,-

Over kerstbomen en slechtvalken
De mensen van de Walburg hadden de Vogelwerkgroep gevraagd om één van de 20
kerstbomen voor hun kerstfestival te versieren. Om de band die we via de slechtvalken op de
toren hebben te benadrukken en bekendheid te geven aan de VWG. Een mooi idee, dus een
boom volgehangen met vogeltjes, vetbollen en een pindaslinger. En onze boom staat naast
de boom van de Vrienden van de Walburg, die geld inzamelen om de vlaggenstok een
verdieping lager te plaatsen, zodat er gevlagd kan worden zonder de slechtvalken te storen.
Helaas, vanaf zondag 19 december moest de kerk haar deuren sluiten. Volgend jaar een
nieuwe poging!
Foto: Leo Goedkoop

Excursies
De excursiecommissie heeft weer een mooi programma samengesteld voor het komende
half jaar. Helaas is op dit moment niet te zeggen wanneer er weer excursies kunnen
plaatsvinden. Houd de mail in de gaten!

Wat wel kan is tellen. PTT, watervogels, en binnenkort onze januaritelling. Kijk voor meer
informatie over deze telling op de website. Alvast een gebiedje ‘claimen’? Stuur een mailtje
naar michel.klemann@gmail.com.
Voor de mensen die liever binnen blijven is er de nationale tuinvogeltelling in het laatste
weekend van januari.
En op het youtube-kanaal van Sovon kun je eindeloos informatieve presentaties over allerlei
vogelthema’s bekijken, van digiscopen tot lepelaaronderzoek:
https://www.youtube.com/user/SOVONVogelonderzoek/videos

Mezenkasten
Er zijn nog mezenkasten schoon te maken, onder andere aan de Jo Spierlaan en de
Boomgaard in Leesten. Neem eerst even contact op met het secretariaat, daar is ook een
ladder te leen.

Vacature
Wegens het aftreden van ons bestuurslid Hans Grotenhuis in april 2022 zijn we
op zoek naar een algemeen bestuurslid
We zoeken iemand die....
zich in wil zetten voor de bescherming van vogels in en rond Zutphen
flexibel, energiek en betrokken is
goed kan samenwerken
ongeveer 1x per 6 weken een bestuursvergadering wil bijwonen
We bieden.....
een interessante vrijwilligersfunctie
in een enthousiast team
een uitgebreide inwerkperiode

Wil je goed op de hoogte zijn van alles wat er in en om Zutphen speelt omtrent vogels?
Reageer dan zsm. Stuur een mail met motivatie naar vwgzutphen@gmail.com
Kennis van procedures en regelgeving is een pré, maar zeker niet noodzakelijk.

De volgende nieuwsbrief zal eind februari verschijnen. Kopij is welkom! Stuur je bijdrage
naar het secretariaat vòòr 15 februari.

