Verenigingsnieuws

Vogelcursus 2014: Zangvogels

Roely Bos

Frank van Groen

W

ie zoekt zal vinden. Het bestuur is naarstig op zoek gegaan naar leden die een van de
vacatures wilden opvullen, en heeft ze gevonden. Ik wil van harte verwelkomen in de
geledingen van vrijwilligers: Pauline Bonne de Bakker, een van onze jongste leden, Jacques
Grégoire, een kunstzinnig lid, en ons doorgewinterde lid Christian Kooij.
Pauline gaat zich bezighouden met de coördinatie van de watervogeltellingen waarin ze bijzonder
geïnteresseerd is. Voor zijn verhuizing was Maarten Mooij coördinator. Jacques gaat zijn eigen
invulling geven aan de taak die Jan van Til jarenlang heeft vervuld en zal vanaf februari 2014
lezingen gaan organiseren. We hopen dat we onze bijeenkomsten kunnen blijven houden op de
mooie locatie aan de Eerste Helmersstraat 106M.
En dan onze Commissie Bescherming, die al tijden slechts door Frank Warendorf en Rinus
Nieuwstadt bemand wordt: Christian Kooij, die ervaring heeft met beschermingswerk in Aalsmeer,
komt de gelederen versterken. Wij zijn blij met deze drie mensen die een deel van de werkzaamheden
die de vereniging met zich meebrengt op zich willen nemen!
De jeugdclub kan nog wel wat nieuwe leden
gebruiken, zodat de jeugdexcursies wat meer
bevolkt zijn. Dus als u nog kinderen weet die
niet elke zondag hoeven te sporten, of naar
muziekuitvoeringen of schaakcompetities moeten,
en die bovenal geïnteresseerd zijn in vogels en
natuur, laat ze zich opgeven bij de Jeugdclub van
onze Vogelwerkgroep!
En we zoeken nog vrijwilligers die ijsvogelwanden
willen onderhouden en monitoren in de regio, en
misschien ook wel nieuwe creëren. Onderhoud
vindt plaats in januari/februari en kost circa 10
minuten per wand. De monitoring is begin mei
(eerste broedsel) en half juli (tweede broedsel),
eventueel nog een keer eind augustus voor
het derde broedsel. Wil je je inzetten voor de
Amsterdamse IJsvogel, stuur dan een e-mail naar
jelleharder@hetnet.nl.
/Jsvogelhandleiding op vwggooi.nl
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n het voorjaar van 2014 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam de inmiddels traditionele
1cursus
Vogels kijken. De nadruk zal dit keer liggen op de herkenning van zangvogels.
Nieuwe leden worden van harte uitgenodigd mee te doen aan deze (instap)cursus. Natuurlijk zijn
ook mensen die al langer lid zijn en hun kennis willen bijspijkeren of uitbreiden welkom als cursist.
Afgelopen voorjaar lag de nadruk van de vogelcursus op roofvogels, eenden, meeuwen en steltlopers. In 2014 wordt, net als in 2012, de herkenning van zangvogels behandeld. Deze cursus is dus
ook interessant voor de deelnemers aan de vogelcursus van 2013. Andere soorten die worden waargenomen tijdens de excursies worden uiteraard "meegenomen''.
De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten. De nadruk van de cursus ligt zoals gebruikelijk op de
praktijklessen in het veld. Vogels zelf herkennen leer je uiteindelijk door veel buiten naar vogels te
kijken en te luisteren.
De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten: twee theorielessen ('s avonds van
20 tot ca. 22 uur) en vijf praktijklessen ('s ochtends), die worden gegeven door ervaren leden van de vogelwerkgroep.
De locatie waar de theorieavonden plaatsvinden is Eerste Helmersstraat 106M. De praktijklessen vinden plaats in de omgeving van
Amsterdam.

Aanmelden
Voor deze cursus kun je je aanmelden bij Frank van Groen, fm.vangroen@
kpnmail.nl en door overmaking van het cursusbedrag (€20 voor leden, €25 voor
Roodborsttapuit
niet-leden) op rekeningnummer NL 60 INGB 0005060400 ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam, onder vermelding van "Cursus Zangvogels''.
De theorie- en praktijklessen zijn gepland op de volgende datums in 2014:
datum

onderwerp

verzamelen

Theorie 1

donderdagavond

20-3

Kennismaking en Presentatie Zangvogels 1

20:00u 1' Helmersstr.106M

Praktijk 1

zaterdagochtend

22-3

Fiets-lwandelexcursie Amstelpark en Middelpolder

08:00u ingang Zorgvlied
08:00u begin Bosbaan

Praktijk 2

zondagochtend

20-4

Fietsexcursie Amsterdamse Bos

Theorie 2

dinsdagavond

22-4

Presentatie Zangvogels 2

20:00u 1' Helmersstr.106M

Praktijk 3

zondagochtend

27-4

Fiets-/Wandelexcursie DiemerparkNijfhoek

07:00u Nesciobrug

Praktijk 4

zondagochtend

18-5

Auto-lwandelexcursie Duin en Kruidberg

07:00u Stadionplein

Praktijk 5

zondagochtend

1-6

Auto-lwandelexcursie Lepelaarplassen

07:00u Stadionplein

De Gierzwaluw JAARGANG 51 NR 3 DECEMBER 2013

