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«.Woensdag 25 februari
Boerderij "de Schaapjes"
Aanvang
20.00 uur.

20.00u

Ledenvergadering
1. Ingekomen/Uitgegane stukken
2. Instelling kommissie ganzenjacht
3. Interne vogelkursus cq ekskursieplan
4. Nestkasten
5. Rondvraag

21 .00u

Werkavond
Theorie Havik, Kruisbek, Boomleeuwerik.

22.00u

Dia's
Noorwegen en Zweden door Ragnar vd Velden.

DRUKWERK

1987

VERSLAG VERGADERING 27 JANUARI
Na een uitermate boeiende lezing over de Ierse Venen en de uitputtende strijd
die gevoerd wordt voor het behoud van de laatste resten van deze unieke eco
systemen werd door de Vogelwerkgroep besloten de "Stichting Ierse Venen" te
steunen met de aankoop van een aantal "aandelen" van de stichting.
De grote opkomst en de positieve waardering voor de lezing is aanleiding om in
de toekomst vaker*dergelijke lezingen
In de (korte) vergadering

te organiseren-.

na de lezing werden afspraken gemaakt voor de

simultaanganzentelling op 7 februari en werd de animo gepeild voor een broedvogelinventarisatie van de Baest.

Mededelingen
* Op de vergadering van januari j.1. opperde victor het plan om landgoed de
Baest te inventariseren. De animo voor dit plan was niet geweldig groot om
dat veel leden niet genoeg vertrouwen hebben in hun eigen vogelkennis om ver
antwoord aan inventarisaties mee te doen. Victor heeft hier flexibel en alert
op gereageerd door een nieuw plan te lanceren. Het idee is om door soortbesprekingen en gerichte excursies de vogelkennis van de leden te vergroten en
te verbeteren. Dit jaar zou er onmiddelijk een begin

mee gemaakt moeten

worden. Het bestuur heeft zich meteen enthousiast achter dit idee geschaard en
beveelt iedereen aan zoveel mogelijk aan de aktiviteiten deel te nemen.
We willen ons vooral verdiepen in de soorten die we niet dagelijks zullen
zien of horen maar die we wel kunnen tegenkomen . Hieronder volgt een lijst
van soorten die onze aandacht zullen krijgen:
In het broedseisoen: zwarte mees-glanskop-vuurgoudhaantje-gekraagde roodstaartbonte vliegenvanger-blauwborst-boomklever-kl.bonte spechtgoudvink-appelvink-kruisbek-putter-eur.kanarie-gr.g .kwikst.
grauwe gors-ortolaan- roofvogels.
In zomer en herfst:

steltlopers en watervogels.

Voorlopig is het volgende programma opgesteld:
maand

speciale aandacht voor

excursie naar

FEBRUARI

havik, kruisbek, boomleeuverik

L.Drunense Duinen+Utr.Heuv.
op 7 maart a.s

MAART

blauwborst, boomklever, k.b.specht,
appelvink

Strijper Aa+ Rijk v Nijmegi
op 4 april

APRIL

glanskop/matkop, bonte vliegenv.,
gekraagde roodst.

Veluwe op 2 mei

MEI

grauwe gors, ortolaan, grote gele
kwikstaart*

* Adres Riet Potten:

Ruiting la

Esch

Achterhoek op 23 mei

tel. (4110) 1425

* De knotploeg kampt met het probleem dat het steeds dezelfde mensen van de
vogelwerkgroep zijn die de handen om de bijl slaan. De komende zaterdagen
moet nog veel werk verricht worden in de Mortelen. Leden die zich nog niet
hebben laten zien bij het knotten worden dringend opgeroepen zich te mel
den bij Nico om dit één (of meer) zaterdagen goed te maken.

DATA

19 februari Theorieavond kursus VogeLbescherming/KRO 20.oou

20
23

95

"

28/29

"

^

maart

Kunstkring Oisterwijk.
Mieke Slikkerveer.

Vogelkursus: "Eieren en Voortplanting"

20.oou
20.oou

LEDENVERGADERING

2C.oou

"de Schaapjes" Haaren.

Excursie behorende bij vogelkursus

coordin

EXCURSIE VOGELWERKGROEP
Drunense Duinen en Utrechtse Heuvelrug

Oó.oou Kerk Udenhout
coordin , Victor Ketel Helmrich

Bijeenkomst Zandgateninventarisaties

Kunstkring Oisterijk.

Nico Hilgers.

6
!6

"

Bekentelling

"

Vogelkursus: "Stootvogels"

13

"

Bestuursvergadering VWG

19

"

2e Theorieavond

21

"

Excursie behorende bij vogelkursus

31

"

LEDENVERGADERING / JAARVERGADERING

20.oou

"de Schaapjes" Haaren.

EXCURSIE VOGELWERKGROEP
Strijper Aa en het Rijk v Nijmegen.

05.oou

Station Oisterwijk

U april

Vogelbescherming/KRO

/ \

CA

20.oou

Kunstkring Oisterwijk.

20.oou

Kunstkring Oisterwijk.

coordin

Victor Retel Helmrich

