
TE A ML E DE N GE ZOC HT

V O GE L HE RK E NNI NG S CU RSUS

KWAK !!

Hij is hier vorige week 
nog gesignaleerd.

Al ruim 50 jaar organiseert de 
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken 
vogelherkenningscursussen. Zowel in 
het voorjaar als in het najaar worden 
gedurende zes aaneengesloten weken 
presentatieavonden en excursies 
georganiseerd voor beginnende vogelaars. 
Wij hopen in oktober 2021 weer te kunnen 
starten met de Vogelherkenningscursus, 
nadat deze in de coronaperiode drie keer 
niet door kon gaan. 
Er is altijd veel belangstelling voor 
deze cursus. Veel vogelaars hebben 
de cursus in het verleden gevolgd. Een 
enthousiast team van ervaren vogelaars 
neemt de cursisten mee naar de wondere 
vogelwereld om ons heen. Boeiende 
presentaties en verrassende excursies 
vormen de basis van de cursussen.

Kennis wordt op een ongedwongen 
manier overgebracht. Mooie vogelverhalen 
bij veelal zelfgenomen foto’s zijn tekenend 
voor de presentatieavonden. Tijdens de 
excursies kunnen de cursisten al heerlijk 
proeven van het vogelen!
Cursisten krijgen ruim de gelegenheid 
om vragen te stellen. Als team zeggen we 
altijd: “Schroom niet om vragen te stellen 
ook al denk je misschien dat het een 
domme vraag is”. We willen de cursisten 
juist prikkelen om meer over vogels te 
willen weten om vervolgens bij het spotten 
de vogels zelf te kunnen herkennen.
Met een blik naar de toekomst, zijn we op 
zoek naar nieuwe teamleden. Wie wil ons 
enthousiaste team komen versterken? 
We nodigen (ervaren) vogelaars uit om 
vrijblijvend op deze oproep te reageren.

Lijkt het je wat om je passie en 
enthousiasme voor vogels aan de 
cursisten over te dragen? Heb je 
wellicht daarbij nieuwe ideeën voor de 
vogelherkenningscursus? Neem dan 
contact met ons op zodat wij je kunnen 
vertellen over de cursus en werkwijze 
en wij van jou kunnen horen wat jouw 
kwaliteiten zijn. Je bent van harte welkom!

Reageren kan via: cursussen@vwggooi.nl

Namens het team Vogelherkenningscursus
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