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In de vorige editie zagen we de Oehoe in de steen-
groeve te Winterswijk nog broeden! Nu met twee 
jongen, gefotografeerd door Benno Stortelder.

Wat was het droog deze zomer. Eerst heb je er nog 
geen erg in en geniet je van het mooie zomerweer. 
Maar als het augustus is en er nog steeds geen neer-
slag is dan zie je om je heen dat de natuur schreeuwt 
om water. De sloten in mijn omgeving hebben dan 
nog wat water, maar er zijn ook delen droog. 
De vissen verzamelen zich in de stukken waar nog 
water staat. Je kunt deze al van ver zien, omdat er 
groepjes reigers om heen staan. Zowel de Blauwe 
Reiger als ook de Grote Zilverreiger. Maar halverwege 
augustus zijn de reigers weg, want de sloten zijn nu 
overal droog. Toch is er nog een plek in de sloot waar 
steeds water staat en ook vis zit. Er hangen takken 
boven en elke dag zitten er 2 IJsvogels te vissen: 
“ze proberen het hoofd boven water te houden” in 
tijden van droogte.
Als ik om me heen kijk dan heb ik soms het idee dat 
ik in Zuid Frankrijk ben: weides die bruin zijn in plaats 
van groen en bladeren die al vallen en verkleuren. 
Vind ook een dode Steenuil op mijn erf. Een jong dat 
dit jaar bij mij is geringd. Geen voedsel denk ik en de 

regenwormen waren ook niet voorhanden door de 
droogte. Toch hebben de Putters en de Geelgors in 
de wal achter mijn huis wel jongen en ik zie ze regel-
matig. Zaden zijn er blijkbaar genoeg.
En als er dan eindelijk wat neerslag komt dan is het 
bijzonder om te zien hoe de bruine weides weer snel 
groen kleuren en zijn we weer thuis en niet in Zuid 
Frankrijk.
Door de vroege maisoogst is het uitzicht over de 
velden ook weer weids en kunnen we vele vogels 
zien, die zich tegoed doen aan de zaden. Zaden die 
er in behoorlijke hoeveelheden zijn. Ook de beuken 
dragen prima en daar profiteren de Vinken weer van. 
Dagelijks zijn er honderden Vinken op de weg die 
gelukkig weinig verkeer kent. Als je een tijdje kijkt 
naar de Vinken, dan blijken er ook Kepen tussen te 
zitten. De vele Vinken en Kepen zijn de bodes voor 
de herfst en de winter die komen gaat, ondanks het 
fraaie nazomerweer en ondanks de droogte.

                  Henk Leever, voorzitter

Tijdens een middagwandeling bij Veldhoek 
heeft Benno Stortelder een prachtige foto 
gemaakt van de Zwarte Specht!
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In 1972 bracht ik samen met mijn vrouw Trudy 
een weekendje door op Texel. De kinderen lie-
ten we in goede handen achter bij opa en oma. 
Sinds die tijd zijn we als gezin bijna jaarlijks eind 
april/begin mei een week(je) op dit vogeleiland 
aanwezig. Denk nou niet dat ik daar aldoor aan 
het vogelen ben. Mijn vrouw en kinderen hebben 
ook voor andere zaken belangstelling. En ik ook 
wel. Maar de vroege ochtend- en late avonduren 
waren vaak voor mij. 

Voor dag en dauw
Bij goed weer trok ik voordat het licht werd naar 
natuurgebieden als het Wagejot, Waalenburg, de 
Ottersaat of de Horsmeertjes. Daar plaatste ik mijn 
microfoons die met een lang snoer met de recorder 
waren verbonden. Wanneer de zon over de wad-
dendijk streek, de andere mensen wakker werden 
en het verkeer op gang kwam, maakte de geluidsop-
name apparatuur plaats voor de camera met telelens. 
Tegen koffietijd werd ik thuis verwacht. Na douchen 
en ontbijten gingen we fietsend of wandelend op pad. 
Na het avondeten kreeg ik weer gelegenheid om nog 
even te kijken of de Kemphanen bijvoorbeeld nog 
steeds op Waalenburg zaten. Zo beschreven lijkt ons 
verblijf daar helemaal gladjes te verlopen, maar de 
werkelijkheid is weerbarstiger. Slecht weer, vooral de 
altijd aanwezige wind gooiden vaak roet in het eten. 
En dan was het: volgend jaar nieuwe kansen?

Op mijn verlanglijstje
Een vogel die al heel lang tot mijn verbeelding sprak 
was de Morinelplevier. Op de kalender van Het Vogel-
jaar verschenen met enige regelmaat prachtige haar-
scherpe foto’s. Je kreeg geen idee van zijn werkelijke 
afmetingen (slechts 21 tot 24 cm.). Omdat je vaak 
alle veertjes kon zien, moest de fotograaf ongelooflijk 
dichtbij zijn geweest. In de toegevoegde beschrijving 
las je dan ook dat de vogels zich niet gemakkelijk lie-
ten benaderen, omdat ze geen mensen gewend waren 
en ze hun vaak slechte bedoelingen niet kenden.

Bengt Berg
Enkele jaren geleden kocht ik in een kringloopwinkel 
een boek van Bengt Berg getiteld “Mein Freund der 
Regenpfeifer (1926)”. Daarin beschrijft hij zijn trek-
tocht in het hoge noorden van Lapland, samen met 
een Lap (als gids) en een Fin (die een paard bij zich 
heeft). Hij is op zoek naar de Mornellregenpfeifer. En 
hij wil het nest vinden. Onbegonnen werk verklaren 
zijn reisgenoten. In zo’n stenig met korstmossen be-
groeid landschap is dat als zoeken naar een naald in 
een hooiberg. Zo’n nest vind je slechts bij toeval. Het 
wordt hem sterk afgeraden. Maar Berg zet door, ziet  
uiteindelijk de vogel, zelfs broedend op het nest. 

Mannetje broedt
Als Berg vertelt dat de vogel die ze daar op het nest 
zien zitten een mannetje is, willen zijn reisgenoten 
dat niet geloven. Het mannetje van deze pleviersoort, 
net als die van franjepoten, bebroedt de eieren en 
begeleidt ook in zijn eentje de jongen. Het vrouwtje 
is groter en haar kleuren zijn intenser. De Lap kan 
het maar niet geloven en zegt: “God heeft alle dieren 
bevolen dat de moeder bij de jongen moet blijven”.
In het vervolg van het boek is te lezen en tonen ook 
de vele foto’s, dat wanneer ze er dagen voor uittrek-
ken, ze de vogel steeds dichter kunnen benaderen, 
zonder dat deze weg vliegt. Berg experimenteert 
door, raakt hem aan, streelt zijn veren, voert hem met 
wormen en tilt hem van het nest. Tenslotte zie je een 
foto van de hand van Berg met daarop het nest en de 
vogel die door blijft gaan met broeden. 

Doortrekker op Texel
De Morinelplevier doet tijdens de trek in voor- en 
najaar in kleine aantallen ook Texel aan. Meestal 
beperken de waarnemingen zich tot het noordelijk 
deel van het eiland. Nu is de polder Eierland met zijn 
intensieve landbouw voor mij niet het aantrekkelijkste 
gebied om er te gaan vogelen. De saaie vlakke ak-
kers zijn uitgestrekt en op de kaarsrechte wegen die 
het gebied doorsnijden raast het verkeer met grote 

snelheid. Tot 2015 heb ik weinig pogingen gedaan om 
in die oneindige ruimte te gaan zoeken. In het meer 
zuidelijk gelegen gebied van het eiland zag ik op pas 
geploegde akkers wel regelmatig Goudplevieren en 
in de Mokbaai Zilverplevieren, maar geen Morinellen. 

Waarneming.nl
Pas nadat er in ons appartement internetverbinding 
mogelijk was, keek ik regelmatig op waarneming.nl 
en deed ik pogingen een glimp van de vogels te zien. 
Heel vaak zonder resultaat. Meestal waren ze al weer 
doorgetrokken of zaten ze zover weg dat ze zelfs met 
een telescoop moeilijk te zien waren. Dat leverde dus 
geen goede foto op. Dat ze zich niet dicht bij de weg 
ophielden komt soms door het gedrag van sommige 
vogelaars. Vooral groepjes vogelaars hebben de 
ergerlijke gewoonte bij aankomst luid pratend met de 
verrekijker in de hand uit de auto te stappen en de 
portieren dicht te klappen. Even later moet natuurlijk 
ook nog de achterklep open voor de statieven en 
telescopen. En als er iets is waar vogels niets van 
moeten hebben dan is het wel zo’n hoge achterklep. 
Ik heb dat heel vaak gemerkt in het Ellewicker Feld. 
Als daar tractoren langs rijden, is er niets aan de 
hand, maar o wee, als dat zo’n trekker is met een 
hoge laadschop voorop, gaan alle vogels op de wie-
ken. Raadzamer is het, om als dat mogelijk is, in de 
auto te blijven zitten. De vogels vliegen dan niet op 
en je hebt vaak niet eens meer een telescoop nodig. 
Maar dit even terzijde. Verder zijn een aantal auto’s 

in de berm meestal wel een aanduiding dat er iets te 
zien is. En dat is wel handig. 

Polder Het Hoornder Nieuwland
Ook het afgelopen seizoen heb ik vanaf Den Burg 
weer tevergeefs vele kilometers naar het noorden 
gereden. Een van de laatste dagen van ons verblijf 
waren er ook waarnemingen ten zuiden van Den 
Hoorn. Maar waar exact? Daar aangekomen kon ik 
eerst niets ontdekken maar opeens hoorde ik, ver 
van me vandaan, een zacht geluidje dat me aan 
een plevier deed denken. En ja hoor helemaal aan 
het einde van een perceel zag ik in de bouwvoren 
bewegingen. Die waren afkomstig van drie Morinel-
plevieren. Ik ondertussen maar hopen dat er geen 
nieuwe waarnemers de zaak zouden verstoren. Dat 
ging gelukkig die keer goed. Nu was het wachten op 
een moment dat ze zo dichtbij zouden zijn om een 
foto te kunnen nemen. Maar plevieren zijn niet erg 
koersvast. Ze zwalken van links naar rechts over 
de akker. Logisch want net als de Kievit en andere 
plevieren zijn het oogjagers. Juist op het moment dat 
de afstand fotografisch interessant begint te worden, 
schommelt er een Bruine Kiekendief over en weg zijn 
de plevieren, beschrijven een fraaie boog en strijken 
achter aan het perceel weer neer. Gelukkig kan ik de 
laatste opname zo uitvergroten dat er een redelijk 
resultaat over blijft. Volgend jaar nieuwe pogingen. 
Hoop ik.
     Tekst en foto: Jos Korenromp 

In augustus 2016 zag ik vanuit de uitkijktoren in het Ellewicker Feld regelmatig Torenvalken. Er waren meer-
dere vogels, dus moest ik wel concluderen dat het om pas uitgevlogen jongen ging. De oudervogels stonden 
vaak wiekelend met de vleugels vrijwel stil in de lucht (biddend dus) boven de kort begraasde weiden. 
De jongen zaten meer op de rasterpaaltjes en op de omheiningen die gebruikt worden om het vee daarin te 
drijven wanneer het verweid moet worden. Ik heb vele uren rustig in de auto doorgebracht in de hoop dat ik 
daar een goede foto kon maken. En dat geduld werd uiteindelijk beloond. 

Afgelopen juli zag ik op dezelfde plaats weer Torenvalken vliegen. Nu echter niet aan de weg, maar ver weg 
in het land. Er liep, waarschijnlijk vanwege de droogte en te weinig gras, geen vee. Ook nu weer hoopte ik dat 
de vogels dichtbij zouden komen. Maar dat gebeurde niet. Ze bleven zo ver mogelijk van mij vandaan. 
Af en toe zaten er 5 vogels op de palen. Ik heb toen de auto zo gepositioneerd dat ik ze alle 5 in 
beeld kreeg. Dat bracht natuurlijk wel problemen mee met de scherpstelling. Telelenzen hebben 
maar een zeer beperkte scherptediepte.       
             

Tekst en foto: Jos Korenromp 

Een nest Torenvalken

Op jacht naar de Morinelplevier



Ja hoor, daar is hij weer, in de verte te horen. Het voorjaar begint en dan kun je de klok er bijna op gelijk zetten
“Koekoek”, “Koekoek”
Dit jaar, dachten we, de Koekoek wat vroeger te horen dan anders. Het riet stond nog laag in de Berkel en we 
hoorden ook nog geen rietzangertjes.

Maar zo te horen zit ie weer dicht bij. “Ga maar” ... hoor ik vanuit de keuken, “ik doe de afwas wel”.
En dat hoeft Ben maar één keer te zeggen ...
Ik spring op mijn fiets, fototoestel om de nek en fiets richting de Mallumse Molen, langs de Oude Berkel tak.
Daar aangekomen, natuurlijk geen Koekoek meer te bekennen, de vogel is weer eens gevlogen. Maar ik hoor 
hem wel weer in de verte. Rondje gefietst, niets Hoe-koek ... weer thuisgekomen ja hoor, daar hoor ik hem 
weer, op zijn oude stekkie ... meneer Houdini!
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Kennismaking in vogelvlucht
In deze rubriek vertellen leden van de Vogelwerkgroep Berkelland door middel van een aantal vragen 
wie ze zijn en waarom ze vogels in hun hart hebben gesloten. Naast het beantwoorden van de vragen 
mogen er natuurlijk ook bijzondere foto`s meegezonden worden! 

1 Stel je zelf even kort voor: naam, werk, waar 
 woon je, etc?
 Mijn naam is Wim Raaben, geboren in Neede in 
1952 en in 1975 getrouwd met Jantine Goossen uit 
Nijverdal. We hebben twee dochters en één zoon, 
inmiddels allemaal uitgevlogen. Ook hebben we twee 
schoonzoons en drie kleindochters.
Ongeveer 40 jaar lang ben ik agrariër geweest 
met een gemengd bedrijf. Dit tot april 2007. Sinds 
2008/2009 ben ik lid. Freek had mijn interesse in 
zwaluwen reeds waargenomen en vroeg mijn mede-
werking voor een (nieuw) op te zetten ringproject.
Dat leek mij wel leuk en ik had nu immers wel tijd 
daarvoor omdat we gestopt waren met het bedrijf.

2  Wat is het meest grappige wat je hebt 
 meegemaakt tijdens het vogelen?
  In Eibergen/Rekken was een keer een jonge 
Boerenzwaluw uit een nest gevallen maar we konden 
geen nest in de buurt vinden om de zwaluw terug te 
plaatsen. De kinderen des huizes hebben het jong 
een dag of wat gevoerd en Anton gebeld met de 
vraag: “Hoe nu verder”. 
Anton en ik hebben de jonge zwaluw opgehaald en 
bij een ringadres in het nest geplaatst bij ouders met 
één zßwaluwjong van ongeveer dezelfde leeftijd.
Bij controle tien dagen later zagen we twee volgroeide 
jongen op het nest, dus het was geslaagd!

3  Wat is de meest bijzondere vogel die je ooit hebt  
 waargenomen?
Tijdens een certificeringsdag heb ik een IJsvogel in 
de hand gehad om te meten en te wegen. Een prach-
tige vogel!

4  Wat is je lievelingsvogel en waarom?
 Wat denk je? Boeren- en Huiszwaluwen.

5 Aan welke vogel heb je de meeste hekel en   
 waarom? 
 Als het moet!... Roeken en Eksters.

6  Heb je een gebied waar je het liefst naar toe gaat 
 om vogels te spotten?
 Het Noordijkerveld, het Needse Achterveld en de 
Sallandse heuvelrug.

7  Welke vogel heeft volgens jou het mooiste geluid,
 en waarom vind je dat?
 De zang van de Huiszwaluw en in mindere mate 
van de Boerenzwaluw. Huiszwaluwzang is ingetogen 
en op het nest best mooi!

8  Heb je naast het vogelen nog andere hobby’s, 
 en zo ja welke?
 Ik mag graag klussen in de tuin, daarnaast onze 
kippen verzorgen en bezig zijn met de paarden van 
één van onze dochters.

9  Welke vraag wil je uit het lijstje halen en welke 
 komt daarvoor in de plaats?
 Vraag 5: Aan welke vogel heb je de meeste hekel 
en waarom? 
Hiervoor in de plaats: Hoe zie je de toekomst voor de 
vogels in Nederland?

10 Aan wie geef je de vlucht voor de volgende keer 
 door?
 Ik geef de vlucht door aan Henny Waanders 

Ekster
Foto: Wim Raaben

De Koekoek, Cuculus canorus 
Ik was verrast dat ik van Marina de vogelpen kreeg. Erover nadenkend hoor ik buiten:

Maar dit voorjaar zagen we hem wel weer al koekoe-
kend voorbij vliegen toen we vanwege de hitte bij de 
Berkel waren gaan zitten. We hebben toch nog een 
glimp opgevangen... gelukkig maar.

De foto die hiernaast staat is genomen in 2014 in de 
buurt van de Oude Berkeltak.

De Koekoek is hier een zomergast en overwintert in 
tropisch Afrika. Koekoeken leggen hun eieren in de 
nesten van zogeheten waardvogels. 

Een vrouwtjeskoekoek specialiseert zich op een bepaalde vogelsoort of -familie. Heggemussen, Rietzangers, 
Karekieten en Kwikstaarten zijn favoriete soorten. Het zijn dan ook vooral de leefgebieden van deze soorten - 
moeras, platteland, duinen, heide, maar ook buitenwijken en parken waar Koekoeken te vinden zijn. De eieren 
lijken sterk op die van de waardvogel.

De Koekoek heeft het moeilijk
In heel West-Europa zijn we in enkele jaren misschien wel de helft van de Koekoeken kwijt geraakt. 
De oorzaken zijn nog niet duidelijk. Daarom werd 2017 door Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek 
uitgeroepen tot het Jaar van de Koekoek.

De Koekoek dankt zijn naam aan de zeer opvallende roep van het mannetje die ongeveer klinkt als een 
aanhoudend “hoe-koeh of goe-koeh”, waarbij het begin op iets hogere toon is dan het eind. Van april tot in juli 
wordt er geroepen vanaf een hoge zitplaats. Ook in veel andere talen werd de naam van de vogel gebaseerd 
op het geluid: Duits - Kuckuck, Frans - CouCou, Russisch - Koekoesjka (Кукушка), Engels - Cuckoo, 
Pools - Kukulka. En ook de wetenschappelijke geslachtsnaam is een klanknabootsing.

De Koekoek is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in 
Nederland voorkomen zijn Koekoeken beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming 
van de Koekoek is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Hierbij geef ik de vogelpen graag door aan Annie Koldeweij. 

        Tekst en foto: Jeanne Kliemesch
(Bron: Vogelbescherming jaar van de Koekoek, Sovon.nl en Wikipedia)

Boerenzwaluwen
Foto: Wim Raaben
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Excursie naar Falsterbo

tegen de daaropvolgende plat Achterhoekse democrati-
sche besluitvorming was ik uiteraard niet opgewassen. 
Vandaar. ‘s Avonds genoten wij van een voortreffe-
lijke hutspot die Willie had meegebracht en die alleen 
maar even in porties door de magnetron heen gehaald 
hoefde te worden. Het was nog heerlijk zomerweer 
en terwijl wij buiten genoten van hutspot, wijn en bier, 
vlogen ons de eerste Wespendieven en Sperwers al bij 
bosjes om de oren.
De volgende ochtend was het goed raak. Eerst op de 
punt van het schiereiland en later op de rand van de 
hei werden wij getrakteerd op onvoorstelbare aantallen 
zangvogeltjes en werkelijk honderden Wespendieven. 
Ik zie in Nederland bijna nooit een Wespendief, dus 
ik vond het heel leerzaam om ze hier zo veel te zien. 
Hoe meer je er ziet, hoe minder ze op Buizerden gaan 
lijken, waar je ze in eerste instantie mee zou kun-
nen verwarren. Hoewel... Ze waren enorm variabel in 
verenkleed en iedere keer als er eentje langskwam 
met een witachtige stuit, werden toch pogingen onder-
nomen er een Ruigpootbuizerd van te maken. En ook 
als ze even een thermiekbel vonden en met gespreide 
staart een potje gingen cirkelen, konden ze toch wel 
weer verdacht veel op Buizerden lijken. Maar zodra ze 
weer tegen de harde wind in verder moesten ploegen 
waren ze onmiskenbaar. ‘s Avonds was het ook weer 

Alle vogelaars weten waar Falsterbo ligt. Het is een soort Mekka voor mensen die op de najaarstrek 
spectaculaire aantallen vogels willen zien. Hier, aan het uiterste zuidpuntje van Zweden, concentreren 
zich duizenden vogels die naar het warme zuiden willen om de Scandinavische winter te ontvluchten, 
maar die het oversteken van zee zo lang mogelijk willen uitstellen. De kusten van Zweden komen hier 
als het ware in een trechter bij elkaar. Falsterbo staat vooral bekend om de grote aantallen roofvogels 
die hier langskomen. 

raak, maar nu met drank in plaats van vogels, en voor-
treffelijke karbonaadjes met boontjes en aardappelen 
met veel goeie jus (lekker prakken) van de hand van 
Annie.
De tweede ochtend was het rijkst aan zangvogels, die 
in grote golven over de golfbaan op ons afkwamen, 
maar ook de Wespendieven en Sperwers waren weer 
talrijk, terwijl bovendien Visarend, Zeearend, Smelle-
ken en Slechtvalk aanwezig waren. 
‘s Avonds was het een copieuze macaronischotel 
van Gerrie die ons weer op sterkte bracht.
De derde ochtend was minder vruchtbaar, maar dat 
werd ruimschoots goedgemaakt door een uitgebreide 
excursie in de binnenlanden van Zuid-Zweden, met 
prachtige waarnemingen aan Zeearenden, Steen-
arenden en Visarenden, en nog heel veel meer. In 
totaal telde de soortenlijst 110 soorten, lang niet gek 
voor zo’n paar dagen. 
Restte ons zondag nog het opruimen, inpakken en 
de reis naar huis. Met dank aan Rob voor de voor-
treffelijke organisatie, dank aan Rob en Henk voor 
chaufferen, dank aan Willie, Annie en Gerrie voor hun 
kookkunsten, dank aan Alex voor het bijhouden van de 
soortenlijst, en dank aan iedereen voor goed, stimule-
rend gezelschap en intensieve lessen plat Achterhoeks 
verstaan. Zet mij voor de volgende keer maar weer op 
de lijst!

Tekst Albert Beintema
Foto’s Willy Smeenk en Gerrie Slütter

Wespendief

Groenpootruiter

Wulp

Tot vijf jaar geleden waren de leden van de Vogel-
werkgroep Berkelland hier geregelde gasten, maar 
daarna is dat gestopt. Men wilde ook wel eens wat 
anders en ging excursies organiseren naar andere 
plaatsen, zoals Texel, dichterbij en goedkoper. Maar 
Falsterbo bleef trekken, en zo ontstond het idee om 
er van 19 tot 23 september 2018 toch maar weer 
eens naar toe te gaan. Een goed plan. Tien deelne-
mers dienden zich aan: Gerrie en Johan, Annie, twee-
maal Henk, Aad, Willie, Alex, organisator Rob, en ik.
Op 19 september vertrokken wij om zeven uur vanaf 
het huis van Willie, zes personen in een gehuurd 
busje, vier in een eigen auto. Met wat plas-, knab-
bel- en drinkpauzes arriveerden wij keurig op tijd aan 
het eind van de middag op de camping van Falsterbo, 
waar wij onze intrek namen in twee gehuurde huis-
jes. Rob had op de valreep nog te horen gekregen 
dat we voor beide huisjes een upgrade kregen naar 
een ruime zespersoonswoning, zonder bijbetaling. 

Dus wij konden ons met vijf personen per huisje ruim 
en comfortabel huisvesten. Nou ja, betrekkelijk dan. 
Want elk huisje had eigenlijk maar één fatsoenlijke 
slaapkamer met een tweepersoonsbed. Daarnaast 
konden twee slachtoffers in een piepklein kamertje 
terecht, nauwelijks meer dan een inloopkast, met 
een stapelbed waarnaast je net kon staan, maar waar 
geen ruimte was voor bagage. De derde ‘slaapkamer’ 
was de woonkeuken, waar een bedbank uitgeschoven 
kon worden. Maar we vestigden ons allen welgemoed 
en hielden er een uitstekend humeur bij. Het ging 
per slot van rekening om het buitenleven en hoe we 
moesten slapen was bijzaak. Ik sliep in de keuken en 
moest verdragen hoe in alle vroegte die man in die 
verblindend witte onderbroek het licht aandeed en 
koffie ging zetten.
Al spoedig na aankomst werd het idee geopperd dat ik 
met enige schrijfervaring het verslag maar zou moeten 
maken. Mijn aarzelingen werden snel weggewuifd en 

Binnenlanden Zuid Zweden

Achter de duinen
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het heerlijke weer. In een laatste verwoede 
poging pakte ik de kijker erbij om nog 1x 
de lucht te scannen in de hoop op toch 
nog enkele Buizerds. Wat ons toen echter 
overkwam was werkelijk waar bizar. Met z’n 
5-en stonden we met onze mond vol tanden 
te kijken wat ons hier overkwam. De ene na 
de andere Buizerd kwam door de vermin-
derde thermiek het luchtruim binnenvliegen. 
En in twee kleine groepen kwamen er ruim 
70 Buizerds boven onze hoofden cirkelen. 
Wat een genieten was dit, en Cees was er 
helemaal stil van. De ervaren rotten onder 
de trektellers hadden dit nog nooit meege-
maakt. Niemand had dit meer verwacht. 
Langzaam op de nieuw gevonden thermiek 
cirkelden de Buizerds omhoog en vlogen 
uit ons zichtveld. Iedereen was blij dat we 

Zoals ieder jaar werd er vanuit Vogelwerkgroep Berkel-
land geteld vanaf de vaste trekpost aan de Haveland-
weg in Eibergen. Iedere zondag wordt hier door een 
vast groepje trektellers geteld, en wanneer het even, 
kan ook doordeweeks. Met 20 graden en een Zuid-
wester wind waren de vooruitzichten goed voor een 
mooie dag trektellen, en werd er stiekem al gehoopt op 
een mooie roofvogeltrek. En door dit lekkere weer was
                    de belangstelling al snel erg groot, en was
          de trektelpost gevuld met 
         mensen. Het was gezellig druk en 
de trek zat er ook nog goed in. 
Van alle kanten werden er aantallen geroepen en Wil-
lie Smeenk kon het invoeren allemaal maar net aan. 
Vinken, Houtduiven en Spreeuwen trokken in grote 
aantallen over. Soms in groepen van wel 300 stuks. 
Rond de klok van 10 werd er ineens een afwijkende 
vogel gespot. Zwart, groot en luid roepend. 
Een Raaf!! Twintig verrekijkers gingen tegelijkertijd 
de lucht in en konden genieten van een primeur voor 
de Havelandweg. Doordat de Raaf langzaam en heel 
dichtbij langs kwam vliegen, was deze erg goed te be-
wonderen. Wat een begin van de dag. Voor velen was 
de Eurobirdwatch 2018 al geslaagd. Dat het die dag 
nog veel gekker zou worden wist nog niemand. 
Aan het eind van de ochtend/ begin van de middag 
was het grotendeels gedaan met de zangvogels en 
werd er reikhalzend uitgekeken naar de eerste Buizerd 
van de dag. Die ondanks de hoge verwachtingen tot 
dat moment was uitgebleven. Gelukkig maakte de 
Slechtvalk van de watertoren dit goed door meerdere 
malen langs te vliegen.
Vanuit de verte werd een groepje trekvogels opgepikt 
die in een keurige V vlogen. Dit kon niet anders dan 
dat het ganzen waren. Door de verschillende telesco-
pen werd druk gekeken om welke ganzen het precies 
ging en of er nog meer in de lucht zaten. Toen de gan-
zen dichterbij waren kwamen er in één keer een paar 
glimlachen op de gezichten van de vaste trektellers. 
Het waren, in tegenstelling tot de afgelopen weken, 
niet de Grauwe Ganzen die op foerageertrek waren, 
maar de eerste Kolganzen die dit jaar overvlogen. Op 
de foto’s werd teruggekeken of er toevallig een paar 
Dwergganzen tussen zaten: altijd optimistische blijven 
je weet het tenslotte nooit. Helaas mocht het niet zo 
zijn, maar de eerste 33 Kolganzen van 2018 waren 
een feit. Uiteindelijk kwamen er die dag 53 Kolganzen 
over de Haveland weg. Door de grote belangstelling 
voor de Kolganzen merkte iemand al snel op dat er 
iets veel kleiners boven vloog. In eerste instantie werd 

er gezocht in de richting van Houtduif of Holenduif. 
Tot deze kleine rakker een onmiskenbaar ‘pi-euh’ liet 
horen. En als snel werd duidelijk dat het vele malen 
leuker was als een duif: een Goudplevier. Op de 
Havelandweg toch een opmerkelijke soort. 

Na lang wachten kwamen daar dan toch de eerste 
Buizerds op de thermiek omhoog. Die vervolgens, na 
genoeg hoogte te         hebben gepakt, 1 voor 1 
afgleden          richting het zuiden. In de tussen- 
    tijd werden er nog steeds veel Vin-
ken gemeld. Niet meer in de grote getalen die 
’s morgens over kwamen, maar in kleine groepjes 
van ongeveer 15 stuks. En toen kwam uiteindelijk toch 
de langverwachte roofvogeltrek op gang. De eerste 
‘Buizerd-bel’ werd gespot door Marina. En wat voor
    bel, meer dan 30 Buizerds cirkelden op de thermiek 
omhoog. Alle kijkers en telescopen gingen die kant op 
en werd er druk gezocht naar een eventuele Ruig-
        pootbuizerd, echter werd deze er niet 
    tussen ontdekt. Toen de groep boven de
  trektelpost vloog werd er wel een andere 
soort ontdekt waar stiekem al op gehoopt werd. De 
Rode Wouw in zijn karakteriserende W houding, liet 
zich schitterend bewonderen. En de groep die toen nog 
uit ongeveer 10 waarnemers bestond genoot volop. 

Door het mooie weer was er veel belangstelling voor 
de trektelpost. Niet alleen door vogelaars maar ook 
door langs fietsende en wandelende recreanten. Vele 
mensen waren benieuwd wat al die mensen met verre-
kijkers toch aan het doen waren. En hadden onder het 
genot van een heerlijk kopje koffie gezellige gesprek-
ken. 

Uit het niets werd geroepen: Kraanvogels! Een lange 
sliert vogels werd in de verte opgepikt. De vogels had-
den een rommelig vliegpatroon en trokken niet strak in 
een keurige V over en dus konden ganzen snel wor-
den uitgesloten. Doordat het nog erg vroeg in het jaar 
is voor Kraanvogels werd de groep lange tijd gevolgd. 
Toen de vogels eindelijk duidelijk in de kijker kwamen 
vliegen ontbraken al snel lange poten en lange nek. 
Dus toch geen Kraanvogels. Wat konden het dit dan 
zijn?
De determinatie werd na lang volgen vastgesteld op 
Aalscholvers. En de eerste 56 Aalscholvers van die 
dag waren een feit. Later die dag volgden er nog 472 
Aalscholvers in 5 verschillende groepjes.
En dat betekende een nieuw dagrecord Aalscholvers  

Najaar 2018 - Zaterdag 6 oktober was het weer zo ver. Euro Birdwatch 2018 stond op het programma.
Dit jaar is het een speciale editie van de Euro Birdwatch, het is alweer het 25 jarig jubileum. Dat het 
uiteindelijk zo’n speciale editie werd durfde niemand te dromen. Maar daarover later meer.

 voor de Haveland weg. Het oude record stond
 op 409 en werd dus met 528 stuks ruimschoots
 verbroken tijdens deze 25e editie van de Euro
 bird watch.

 Langzaam vlogen er ook steeds meer Buizerds
 over de trektelpost en als snel stond de teller op  
 100 stuks en werd er stiekem al gehoopt op
 opnieuw een dagrecord. Het dagrecord Buizerd
 stond op 137 en kwam dus al in zicht. En ja
 hoor, niet veel later ging ook dit dag-record 
 eraan. In grote ‘Buizerd-bellen’ kwamen ze over
 en groepen van meer dan 20 stuks waren 
eerder regel dan uitzondering. Iedereen genoot met 
volle teugen van deze geweldige dag. Want niet alleen 
de Buizerds trokken maar ook de Sperwers waren goed 
op dreef en vlogen met grote regelmaat over. Ondanks 
dat we zo verwend werden met roofvogels werd er nog 
steeds scherp gekeken naar de nog steeds inkomende 
Vinken en grote aantallen Veldleeuweriken. Rond vier
 uur was toch echt de meeste vogeltrek eruit en 
waren de meeste     mensen verder 
gegaan en waren    er nog een handjevol 
trektellers over.              Qua Buizerds 
werden we echter nog steeds verwend 
en kwam de Nederlandse  top 100 
stiekem toch wel heel dichtbij. Grote groepen Buizerds 
waren echter al langere tijd niet langsgekomen en dus 
was het extra goed opletten om, de in kleinere groepjes 
vliegende, Buizerds te tellen. Uiteindelijk was daar dan 
toch nummer 237 en waren we als trektelpost de top 
100 ingekropen van Buizerds in Nederland en was het 
eigen dag record al verpulverd. Langzaam maar zeker 
vlogen er nog steeds enkele exemplaren over de telpost 
en klom het aantal gestaag. Rond half 5 was de wind 
echter behoorlijk aangetrokken en kwam er ook wat 
meer bewolking opzetten. Met verder weinig verwach-
tingen begonnen we  langzaamaan met samenvatten 
van deze, tot dan al bijzondere dag en genoten we van 

ondanks het weinig vertrouwen gebleven waren. 
Dit had niemand willen missen, maar ook niet 
geloofd als we het niet met z’n 5-en hadden 
waargenomen. Na 5 uur werd de balans opge-
maakt en kwam langzaam het besef dat deze 
jubileumeditie van Euro Birdwatch, er één was 
met een gouden randje.

Met twee nieuwe dagrecords (Aalscholver, 526 
stuks) waarvan 1 absolute verpulvering van het 
oude record (Buizerd, 325 stuks) met meer dan 
twee keer zoveel als het vorige record, 1 nieuwe 
soort en verschillende andere opmerkelijke 
soorten/ aantallen was dit een dag om niet snel 
te vergeten.
Voor mij was dit de eerste Euro Birdwatch en 
daarmee ook meteen één die ik niet snel meer 
zal overtreffen. Want niet alleen is dit aantal 
Buizerds voor de Havelandweg uniek, maar 
ook voor Nederlandse begrippen is dit extreem. 
Uiteindelijk is dit de 54 beste waarneming van 
Buizerd in de geschiedenis van het trektellen. 
Hierbij wil ik iedereen bedanken die heeft bijge-
dragen aan deze zeer geslaagde dag, met in het 
bijzonder de vaste trektellers waar ik afgelopen 
weken goed door ben ontvangen en veel van 
heb geleerd.
  Tekst Floris Kouters

         Foto’s Floris Kouters en Henk Leever

Euro Birdwatch 2018 - de jubilieumeditie was er één met een gouden randje!
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Het aanschaffen van een nieuwe verrekijker

Regelmatig wordt mij gevraagd wat een geschikte goede 
verrekijker voor het observeren van vogels is. In dit artikel 
zal ik proberen hier antwoord op te geven.
 
Voor het gebruik in de natuur is de lichtsterkte van de 
kijker heel belangrijk. Wij, vogelaars gebruiken eigen-
lijk allemaal de 8,5 x 42 kijkers. De 8,5 staat voor de 
vergrotingsfactor (vergroot 8,5 keer) en de 42 (is 42 
mm) voor de doorsnee van de buitenste lens van de 
kijker. Deze kijkers geven de kleuren natuur-echt weer. 
Neem je een grotere vergroting, bijvoorbeeld een 10 x 
50, dan wordt de kijker zwaarder en de beeldbreedte 
op 1000 meter smaller. Je krijgt dan meer moeite om 
een vogel snel in beeld te krijgen. Voor beginnende 
vogelaars is daarom een zo breed mogelijk zichtveld 
op 1000 meter aan te raden. Steeds als de twee getal-
len op elkaar gedeeld worden en de uitkomst daarvan 
ongeveer 5 is, geeft de kijker de kleuren helder weer. 
Als je een nachtkijker (8 x 50 koopt) kun je in de sche-
mering langer blijven kijken, maar het beeld geeft de 
kleuren grijs weer. Net als met de contrastknop op je 
TV-scherm. Als je een toneelkijkertje koopt (bijv. 10 x 
28 ) dan heb je veel licht nodig, van bijv. de toneellam-
pen of van heldere zomerse stranden in Zuid-
Europa. Voordeel is het geringe gewicht.
 
De kwaliteit van het objectief (de lenzen) is onder te 
brengen in drie klassen: de goedkopere kijkers voor 
beginners (prijzen tot 400,- euro); de kijkers voor 
de meer ervaren regelmatige gebruikers (350,- tot 
1000,- euro) en de professionals, die voor hun werk 
afhankelijk zijn van een zeer goede kijker. (1000,- tot 
2500,- euro). In dit laatste segment zijn er drie merken 
actief: Swarovski, Leica en Zeiss. Leica is daarvan in 
verhouding de duurste.
 
Vrijwel alle kijkers hebben tegenwoordig heel goede 
objectieven. Niet te vergelijken met waar wij vroeger 
mee op pad moesten. Maar de duurdere kijkers heb-
ben een objectief dat tot in de uiterste randen van het 
beeld nog scherp is. Dat heb je eigenlijk niet per se 

nodig, als je genoegen neemt met scherpte in het 
midden van je beeld. Verder is er tegenwoordig de 
aanduiding HD op de markt. Dat zijn kijkers die een 
extra helder beeld geven, dus ideaal voor ons werk.
Alle kijkers hebben inschroefbare rubberen oogdop-
pen, zodat de kijker ook voor brildragers te gebrui-
ken is. De kijkers die door grote winkelconcerns 
worden aangeboden voor bedragen beneden de 
100,- euro, hebben meestal een slechte behuizing 
(zoals niet water- en valproof) en de lenzen geven 
snel onscherpte naar de randen.
 
Mensen die mij benaderen zoeken meestal een kij-
ker in het middensegment (tot 1000,- euro). Ik zou 
dan zelf een keuze maken uit: Vogelbescherming 
de Zwaluw 8 x 42 van 499,-. Of de Zeiss Conquest 
8 x 42 HD (naar ik meen 999,- euro) of de Meopta 
MeoPro 8x42 HD van ongeveer 500,- euro.
 
Belangrijk is dat een kijker lekker in de hand ligt, 
dat het scherpstellen soepel loopt en dat je er goed 
doorheen kunt kijken. (Is soms afhankelijk van hoe 
ver je ogen uit elkaar staan.) Met andere woorden 
je moet eigenlijk vóór je tot aankoop overgaat, een 
aantal kijkers even uitproberen. Dat kan heel goed 
bij de winkel van Vogelbescherming in Zeist, bij 
Foto Konijnenberg in Den Ham of bij CameraNu 
op Urk. (Ze hebben alle drie een eigen website.) 
En tenslotte is het gewicht dat je om je nek gaat 
hangen een aandachtspuntje.
 
Ik denk dat ik met dit verhaal een beetje helderheid 
heb kunnen geven om een verantwoorde keus te 
maken.
     Cees van Beinum

In 2018 heeft het project Patrijs van de Vogelwerkgroep 
een enorme vaart gekregen mede door de Provincie 
Gelderland. Er is geld beschikbaar gesteld voor o.a. 
weidevogels en akkervogels, waaronder de Patrijs. De 
uitvoering kwam in handen te liggen van Landschaps-
beheer Gelderland en samen met lokale verenigingen 
is geprobeerd om in diverse gemeenten in Gelder-
land tellingen te organiseren. Ook in Berkelland is dit 
gebeurd en op de eerste informatieavond eind 2017 
waren ruim 60 mensen gekomen. Mensen met verschil-
lende achtergronden, maar allemaal begaan met de na-
tuur en in het bijzonder de Patrijs. Ook leden van onze 
Vogelwerkgroep waren aanwezig en vervolgens kon 
men zich opgeven als teller. Er waren ruim 50 tellers, 
die eind februari via SOVON nog een praktijkles kregen 
van Frank Majoor in Olden Eibergen. Deelnemers kre-
gen een geluidsboxje en konden de roep van de Patrijs 
afspelen om op deze wijze Patrijzen op te sporen. Ook 
was er instructie om de waarnemingen in te voeren. 
In het voorjaar zijn er diverse bezoeken gebracht aan 
verschillende gebieden in Berkelland. De bezochte 
gebieden beslaan ongeveer 2/3 deel van geheel Berkel-
land en we hebben daarmee een behoorlijk inzicht in 
het aantal Patrijzen. Natuurlijk 
speelt mee dat niet alle tellers 
even ervaren waren en zijn ook 
niet alle gebieden even intensief 
bezocht. Maar toch komt er een 
behoorlijk beeld naar voren. Op 
basis van de gemelde waarne-
mingen kunnen we aannemen, 
dat er ongeveer 30 paar Patrijzen 
zijn. Er zijn inmiddels ook mel-
dingen binnen van koppels met 
jongen en we blijven dit najaar 
ook waarnemingen verwerken. 

Komend voorjaar zal er met de tellers nog een avond 
belegd worden om ook in 2019 een vervolg te geven 
aan deze (eerste) inventarisatie van Patrijs in geheel 
Berkelland. De coördinatie is inmiddels overgedragen 
aan de Vogelwerkgroep en Henk Leever heeft deze 
taak op zich genomen.
Bij hem kun je ook terecht voor vragen of meldingen: 
henkenjantine@hotmail.com of telefoon 06-51314562. 
Naast de tellingen wordt er met name door de Ver-
eniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN Berkel en 
Slinge) veel energie gestoken in het verbeteren van 
het biotoop. Dit doet men o.a. door het aanleggen van 
akkerranden en overhoekjes. Landeigenaren kunnen 
hier een vergoeding voor krijgen van ca. € 1800,-  per 
ha. We krijgen daarmee een kleurrijker en gevari-
eerder landschap waar de akkervogels van kunnen 
profiteren, waaronder de Patrijs. Daarnaast biedt deze 
lappendeken van akkerranden en overhoekjes een 
prachtig beeld op voor de bezoekers. 
Of alle inspanningen zullen leiden tot een behoud van 
de Patrijs is natuurlijk de vraag, maar niets doen is 
geen optie.
    Tekst Henk Leever

Patrijzen tellen in Berkelland 2018

Op bijgaand kaartje zijn de rode 
stippen waargenomen paartjes 

en de blauwe en paarse stippen 
eenmalige waarnemingen.

Patrijzen
Foto: Jos Korenromp



Het afgelopen jaar heeft de Vogelwerkgroek Berkelland diverse bijeen-
komsten georganiseerd speciaal voor de jeugd! Begin januari was er 
een excursie naar het Kristalbad in Hengelo. Het verslag van Sam Tem-
pert hebben jullie kunnen lezen in het vorige Zwaalfje. Daarna was 
er 22 april een excursie naar het Zwillbrocker Venn en op 3 juni een 
bijeenkomst bij de Kruidenhof in Eibergen. Helaas was de animo voor 
deze laatste twee bijeenkom-
sten minimaal. Toch zal de 
Vogelwerkgroep in 2019 
wederom jeugdactiviteiten 
organiseren. Het programma 
staat op de site. Hou ook onze
Facebook pagina in de gaten.
Jeugd is natuurlijk ook altijd 
welkom tijdens alle andere 
bijeenkomsten die de 
Vogelwerkgroep organiseert!
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Veel koolmezen en pimpelmezen hadden in medio 
april al hun eerste eieren gelegd.
Op 10 mei gingen wij ook weer de nestkastjes in 
het bos van Hans Grooters controleren.

De jeugdexcursie stond gepland voor zondag 22 april 
naar het Zwillbrock. Sonja bracht haar kinderen Lars 
en Femke mee, zodat we inderdaad twee jeugdigen 
hadden. We besloten om vooral in het Ellewicker Feld 
te gaan kijken en kwamen uiteindelijk aan bij de uit-
kijktoren. Daar zagen we nog, met beide voeten op de 
grond, tot onze verrassing een aantal Kraanvogels, die 
onze aandacht bijna volledig opeisten. En toen opeens 
hoorden Sonja en ik een welluidende zang van een 
vogel in het struikgewas. Horen we het nu goed? Ja-
zeker, dat moet een Spotvogel zijn. Maar het is pas 22 
april en Spotvogels zijn er pas in mei. Toch handig als 
je een smartphone hebt met de geluiden en dus maar 
weer geluisterd. Tja het moet hem zijn: een Spotvogel.
Toch maar eens de trappen op om te zien of we hem 
van boven konden zien. We zagen wel een paar Duit-
se vogelaars maar geen Spotvogel. Een van de voge-

Ingezonden foto’s
De redactie ontvangt steeds vaker fraai en leuk beeldmateriaal van de leden. Bovenstaande serie foto’s van 
Bosuilen zijn aangeleverd door Piet Hoogers. In zijn mailtje aan de redactie schreef hij: “Bijgevoegd enkele 
leuke foto’s van het ringen door de werkgroep. Een nieuwsgierige uilskuiken, die dacht wat doet de 
vent daar: Mij fotograferen met een mobieltje? Rare wereld!”

laars had een enorme telelens bij zich en ik vroeg of hij 
ook de Spotvogel had gehoord en of gezien. “Jawohl, 
Gestern schon” en hij had ook foto’s gemaakt van 
de Gelbspötter, zoals de Spotvogel in het Duits heet. 
Eigenlijk een betere omschrijving van de vogel, want hij 
is behoorlijk geel. Hij liet me prachtige foto’s zien, die 
hij gemaakt had en omdat het zo vroeg in het seizoen 
was, waren er ook geen hinderlijke bladeren. Een 
plaatje gewoon. We hebben hem wel even in het echt 
gezien, maar niet zo mooi. Gelukkig is ook “onze” Jos 
Korenromp enkele dagen later geweest om plaatjes te 
schieten, want anders zou je het niet geloven, dat er al 
zo vroeg een Spotvogel was in ons gebied. Hoewel het 
is niet ons gebied, want het ligt buiten Berkelland en 
is zelfs buitenland. Daarom is de waarneming ook niet 
opgenomen in ons bestand van Berkelland. Maar toch 
leuk en zo dichtbij. Tekst Henk Leever

Foto Jos Korenromp

Een vroege Spotvogel

Jeugdexcursies minimaal bezocht

JEUGDBIJEENKOMSTEN in 2019

•	 Zondag	3	februari:	
 watervogels bij retentievijvers Enschede/Hengelo
 
•	 Zondag	14	april:	Haaksbergerveen	o.a.	Blauwborst
 
•	 Zaterdag:	25	mei:	Zwillbrock	en	Ellewickerfeld		o.a.	Flamingo’s.
 
•	 Vertrek	steeds	om	9.00	uur	Zwikkelaarsplein	in	Eibergen	en	terug	
 om ca. 12.00 uur. OOK VOLWASSENEN ZIJN VAN HARTE WELKOM!

Flamingo’s in Zwillbrock
Foto: Marjon Hoen



•	Dinsdag	5	februari	  
Locatie: De Keizerskroon, Dorpsstraat 15, Ruurlo
Onderwerpen: 
Bijzondere waarnemingen
Resultaten watervogeltellingen tot nu toe
Welke BMP-tellingen worden er dit jaar gedaan? 
Hoe krijgen we nieuwe actieve tellers?
Overzicht tellers reigerkolonies (nesten tellen)
Extra aandacht in 2019 voor de Sperwer, graag 
waarnemingen melden.
Is er animo en zijn er misschien ideeën voor een 
voorjaarsexcursie ?
Vogel van de avond (wie neemt dit voor de volgende 
keer op zich, ± 10 tot 15 min.)
Vogelzang van vroege broedvogels

•	Maandag 18 maart   
Locatie: de Olde Mölle, Diepenheimseweg 21, Neede
Onderwerpen: 
Bijzondere waarnemingen.
Voortgang BMP tellingen (indien al uitgevoerd)
Datum voor 17-uurstelling op 18 mei (op de fiets)
Voorjaarsexcursie; wie gaan er mee?
Vogel van de avond (wie neemt dit op zich)
Vogelzang van terugkerende broedvogels

•	Maandag  6 mei   
Locatie: Nahuis Beltrum, Meenweg 4
Onderwerpen: 
Mogelijkheid om vooraf bij de oeverzwaluwwand en 
in de vleermuiskelder te kijken (vanaf: 19:00 uur).
Bijzondere waarnemingen
Voortgang BMP tellingen
Verslag voorjaarsexcursie indien deze al heeft 
plaatsgevonden
Vogel van de avond (wie neemt dit op zich)
Vogelzang van de late zomergasten

•	Maandag 7 oktober 
Locatie: Melktap Borculo
Onderwerpen: 
Bijzondere waarnemingen
Verslag Euro Birdwatch 5 oktober 2019
Voorlopig verslag roofvogelbroedseizoen 2019 in 
Berkelland door de projectgroep roofvogels
Extra aandacht in 2019 voor de Sperwer, graag 
waarnemingen melden
Voorlopig verslag uilenbroedseizoen 2019
Verslag excursie Texel rond 15 september 2019
Waterwildtellingen, overzicht wie telt waar; klopt dit?
Vogel van de avond (wie neemt dit op zich)
Demonstratie vogeltrek-roepjes

•	Maandag 25 november  
Locatie: De Huve, Eibergen
Onderwerpen: Zie volgende Zwaalfje

Ledenavonden 2019
Aanvang alle avonden 19.30 uur 

Data en onderwerpen onder voorbehoud

Badende Appelvink
Foto: Benno Stortelder
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•	 Opgave	naar	Gerrie	Slütter,	e-mail:
  blauwepauw@hotmail.com
  of bellen met 06-20918162 
  (voicemail inspreken)
 

Excursieprogramma 2018 / 2019
Data en onderwerpen onder voorbehoud

27 december 2018 Oostvaardersplassen
Vertrek: 07.00 uur. Lochem Stationsstraat, 
parkeerplaats bij het station.

12 mei 2019  Needse Achterveld Publiekswandeling
Start: 06.00 uur Visschemorsdijk, parkeerplaats in 
Neede. 

29 september 2019  Euro Bird Watching
Havelandsweg in Rekken vanaf 07.00 uur 
Opgave niet nodig.

± 15 september  Meerdaagse Texel  
Graag zo spoedig mogelijk opgeven zodat 
er huisjes gereserveerd kunnen worden

7 december 2019  Langs de IJssel, 
richting Kampen en Vossemeer
Vertrek: 08.00 uur. Lochem Stationsstraat, 
parkeerplaats bij het station.

De redactie ontvangt van de leden regelmatig mooie 
foto’s. Dat vindt zij hartstikke leuk! Heb je ook 
met vogelen iets moois meegemaakt / gespot, vond 
je de ledenavond leuk, heb je meegedaan aan een 
excursie of organiseer je iets en wil je dat onder de 
aandacht brengen? Tekst en copy kun je mailen naar:
info@marjonhoen.nl en wie weet sta jij dan
volgende keer ook met jouw verhaal in  ‘t Zwaalfje.
Naast foto’s zijn wij ook altijd in voor kleine berichtjes.

Ook vermeldingen voor de Facebook pagina zijn van 
harte welkom! Voor de Facebook pagina is een foto 
met een klein tekstje voldoende. Lange verhalen 
lenen zich hier minder voor, maar dat kan natuurlijk 
weer opgenomen worden in t’ Zwaalfje of op de site.
Hoe dan ook we zien jullie inbreng graag tegemoet!

Copy voor ‘t Zwaalfje en FB


