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Vogelherkenningscursus volwassenen 16+

De cursus wordt gehouden in de Infoschuur van het Goois Natuur Reservaat aan de Naarderweg 103A

te Hilversum (bij de natuurbrug tussen Hilversum en Bussum).

Naast de zes theorieavonden gaan we ook vier keer op excursie in diverse natuurgebieden om onze

opgedane kennis in de praktijk te brengen.

De excursies zijn ’s morgens vanaf 8.00 uur: op zondag 18 maart, zaterdag 24 maart, zondag 1 april

en zaterdag 7 april.

De kosten voor deze cursus zijn:
€ 35,- voor leden van deVogelwerkgroep, € 40,- voor niet leden (consumpties inbegrepen tijdens de

cursusavonden).

De vogelherkenningscursus is erg populair en vrij snel volgeboekt; we houden daarom een

wachtlijst aan. Mensen die niet voor de cursus in aanmerking komen staan daarautomatisch op en

worden voor de eerstvolgende cursus uitgenodigd.

Onze Vogel werkgroep Het Gooi en Omstreken

houdt twee vogelherkenningscursussen. Een in

het voorjaar en een in het najaar. Mensen die

naar een van de cursussen komen hebben

voorrang bij de eerstvolgende cursus. U krijgt

dus altijd de kans om een voor- en een

najaarscursus te volgen.

Daarna komen dezemensen de eerste drie jaar
niet meer in aanmerking voor de cursus; dit om

te voorkomen dat steeds dezelfde mensen naar

de cursus komen. Zo is er een goede

doorstroming van nieuwe cursisten, want de

ervaring leert ons dat velen steeds weer terug

wil komen.

Na driejaar wachttijd is kunt u zich weer

aanmelden, dus ook ’oud-leden’ die ooit de

cursus gevolgd hebben zijn dan weer van harte

welkom.

Aanmeldenbii: cursussen@vwggooi.nl of tel.:

035-6936093

Dinsdagavond 6 maart start de vogelherkenningscursus van de Vogelwerkgroep Het Gooi en

Omstreken voor volwassenen(16+).

Op 6 dinsdagavonden (6 - 13 - 20 - 27 maart en 3 -10 april) van 20.00 tot 22.15 uur vertellen we u,

met gebruik van beamerpresentaties, over vogels die in dit jaargetij in onze omgeving voorkomen.
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