CURSUS “VOGELS LEREN KENNEN” - afdeling Vechtplassen
Vogels zijn vrijwel overal te zien en daardoor vaak de eerste wilde dieren die we
tegenkomen. Veel mensen zijn nieuwsgierig en willen datgene wat ze zien dan
ook op naam brengen. En dat valt niet altijd mee, zeker niet omdat vogels beweeglijke dieren zijn.
Voor mensen die het leuk vinden om vogels te kijken en te leren herkennen, organiseert de Vogelwacht Utrecht, afdeling Vechtplassen in het voorjaar van 2012
een cursus “Vogels leren kennen”. Ook voor mensen die hun vogelkennis willen
opfrissen is de cursus geschikt.
In de cursus staat het kijken en luisteren naar en herkennen van vogels centraal.
Vogels die u in uw straat of tuin tegenkomt, zoals de huismus, merel en roodborst, of de wat minder bekende als heggenmus, staartmees en kauw. Maar ook
de vogels die u ziet als u wat verder weggaat komen aan bod: rietzanger, buizerd,
specht, kuifeend, tureluur en grutto.
De cursus wordt gegeven door drie zeer bevlogen en ervaren vogelaars van de
Vogelwacht, te weten Richard Pieterson, Jack Folkers en Bert van Dillen. Zij kijken
ieder al tientallen jaren naar vogels en inventariseren en tellen onder meer voor
Staatsbosbeheer en SOVON Vogelonderzoek Nederland de vogels in de Bethunepolder en delen van de bebouwde kom van de gemeente Stichtse Vecht.
Drie theorieavonden en drie excursies
De cursus bestaat uit 3 theorieavonden en 3 excursies. Aan de orde komen de
volgende thema’s: Vogels rondom het huis (27 februari 2012), Vogels van bos en
hei en roofvogels (11 april 2012) en Vogels van weide en moeras (14 mei 2012).
Er zullen elke cursusavond beelden van vogels worden getoond en ook geluiden
komen aan bod.
De theorieavonden worden gehouden in Het Trefpunt, Kerkweg 21 in Maarssendorp, beginnen om 20.00 uur en eindigen omstreeks 22.00 uur.
De excursies worden steeds op de zondag na de theorieavond gehouden en hebben betrekking op hetgeen in de voorafgaande theorieavond is besproken.
Kosten
De cursus kost € 50,- exclusief de (beperkte) vervoerskosten naar de excursies.
Inbegrepen is het lidmaatschap van de Vogelwacht Utrecht voor de rest van het
jaar 2012 en de Zakgids Vogels van Nederland. Tevens krijgt u op de eerste theorieavond een uitgebreid cursusboek over vogels kijken uitgereikt. Leden van de
Vogelwacht Utrecht betalen € 37,50.
Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Bert van Dillen, Fahrheuslaan
40, 3602 ZM Maarssen, telefoon 0346-556386 (tussen 20.00 en 21.00 uur) of per
e-mail hhvandillen@kpnmail.nl.
Uw inschrijving is pas definitief als u de cursuskosten heeft overgemaakt op bankrekening 57.19.70.648 t.n.v. Vogelwacht Utrecht afdeling Vechtplassen en onder
vermelding van uw naam en “vogelcursus 2012”.
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CURSUS VOGELHERKENNING
afdeling Nieuwegein/IJsselstein
In het voorjaar van 2012 organiseert de Vogelwacht Utrecht afdeling Nieuwegein/IJsselstein bij voldoende belangstelling een beginnerscursus “Vogels herkennen”. Cursisten leren van een groot aantal veelvoorkomende vogelsoorten hoe ze
ze kunnen herkennen aan hun verenkleed en ook aan hun geluid. Ze krijgen informatie over allerlei onderwerpen die met vogels en vogels kijken te maken hebben. De cursus wordt gegeven op drie avonden in het voorjaar (28 maart, 11 en
25 april) en ook gaan we driemaal tijdens een vogelwandeling kijken in hoeverre
het al lukt om vogels te herkennen (14 april, 9 mei en 6 juni).
Bij de cursus worden informatie en de vogelgeluiden beschikbaar gesteld, zodat
cursisten thuis alles nog eens na kunnen lezen en kunnen oefenen met de verschillende vogelgeluiden.
De avonden worden gehouden van 19.30 uur tot 21.30 uur in het MEC in Nieuwegein. De kosten voor de cursus bedragen € 32,50. Daarvoor krijgen cursisten het
benodigde cursusmateriaal, het boek “Broedvogels in Nieuwegein” en een jaar
lidmaatschap van de Vogelwacht Utrecht.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden vóór 10 maart 2012 via e-mail of telefoon: bertvandenbroek@vogelwacht-utrecht.nl; 06-21849905.

Roodborst - Jan van der Greef
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