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Vervolgcursus

Het blok rond de trek wordt gegeven op 19 september, 3 oktober en 14 november

in de Godelinde scholengemeenschap, Tenierslaan 2 te Naarden.

Er wordt begonnen om 19.45 uur precies. De school is open vanaf 19.30 uur.

In september a.s. zal op veler verzoek gestart worden met een vervolgcursus.
Deze cursus zal bestaan uit diverse thema-blokken. In het seizoen 1988/1989

zullen twee blokken behandeld worden.

Het eerste blok is opgebouwd rond de trek en het tweede blok bestaat uit

verschillende onderwerpen.
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Het programma van het eerste blok is als volgt:

19 september - vogeltrek in het algemeen, hoe navigeren vogels,

manieren van vliegen, bescherming trekvogels

3 oktober - vliegbeelden en trekgeluiden van zangvogels

IA november - vliegbeelden en trekgeluiden van roof- en watervogels.

In het weekeinde na de cursusavond wordt er een excursie gehouden waarbij U

datgene dat behandeld is in de praktijk kunt toepassen.

Het tweede blok wordt gegeven op 9 januari, 13 februari en 13 maart 1989.

Ook voor deze avonden geldt dat we om 19.45 uur beginnen in de Godelinde

scholengemeenschap te Naarden. De volgende onderwerpen worden behandeld;

9 januari - dagboek, o.a. wat noteer je, hoe doe je dat, hoe beschrijf je

een vogel, waar let je op om een vogel te herkennen.

(Na de avond in het aansluitende weekeinde een excursie)

13 februari - tellen/schatten. O.a. hoe tel je groepen vogels, hoe tel je

gemengde groepen, (Ook aansluitend op deze avond wordt in het

weekeinde een excursie gehouden)

13 maart - pluk/prooi en pluisavond, o.a. braakballen pluizen en veren

bekijken.

Wilt U wel zelf materiaal meenemen om aantekeningen te maken.

De kosten bedragen ƒ 10,- per persoon per blok van drie avonden.

Aangezien er maximaal 50 personen kunnen deelnemen geldt: 'Wie het eerst

komt, die het eerst maalt'.U kunt zich aanmelden tot 5 september.

Wilt U aan één of beide themablokken deelnemen, dan kunt U het onderstaande

strookje opsturen naar Yolande Bosman, Straatweg 90, 3621 BS Breukelen.

Voor telefonische informatie kunt U terecht bij Yolande Bosman, tel.03462-61744

en bij Rick van den Akker, tel. 02153-83071.

Als U niet in de Korhaan wilt knippen dan kunt U de gegevens van het

aanmeldingsstrookje natuurlijk ook over nemen op een briefkaart en die versturenn.

Dus wilt U Uw vogelkennis vergroten, dan moet U zich zo snel mogelijk opgeven.

Yolande Bosman, Dick Jonkers, Fred van Klaveren,

Ronald Sinoo, Adrie Vermeule, Rick van den Akker.
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WIL MEEDOEN AAN THEMABLOK: - "de trek"

- verschillende onderwerpen

- "de trek" en verschillende onderwerpen

(doorhalen wat niet van toepassing is)


