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Boeken

Zeg NEE tegen
roofvogelshows!

Theo Mulder heeft twee dozen
met boeken beschikbaar gesteld
voor leden van onze
Vogelwerkgroep.
Ik ben op zoek naar iemand
die de verdeling zou willen
coördineren. Neem hiervoor
contact op met Miranda.

Wespendieven staan centraal in de
lezing van aanstaande woensdag.

De Helderse krant heeft op dit
moment een stelling die luidt:
‘een verbod op roofvogelshows is
overdreven’. Men kan stemmen
‘eens’ of ‘oneens’. De
Roofvogelwerkgroep roept
iedereen op om ONEENS te
stemmen via deze link

lezing 18 november: Wespendieven op de wieken
De eerder voor deze avond aangekondigde lezing van Kees Mostert over Japan is verplaatst naar
20 januari. In plaats daarvan komt Wouter Vansteelant, fervent vogelaar en als onderzoeker
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Als trekvogelonderzoeker probeert hij beter te
achterhalen hoe Wespendieven en andere trekvogels weten te overleven onder constant
veranderende omstandigheden tussen Europa en Afrika. Hij maakt daarbij dankbaar gebruik van
revolutionaire GPS-rugzakjes die de bewegingen van Wespendieven het hele jaar door registreren.
Tijdens deze lezing neemt Wouter ons mee op de rug van de Wespendief aan de hand van
gedetailleerd beeldmateriaal en indrukwekkende animaties. Zo krijgen we te zien hoe Wespendieven
hun vliegsnelheid aanpassen ten opzichte van de thermiek en windomstandigheden die ze
tegenkomen onderweg. We leren ook hoe Wespendieven via strategische omwegen gebruik maken
van voorspelbare winden om de Sahara te doorkruisen. De vogels liften niet alleen mee op thermiek,
maar maken ook dankbaar gebruik van grootschalige windpatronen. Als kers op de taart vertelt
Wouter op basis van gloednieuwe gegevens hoe jonge Wespendieven leren migreren.
Aanvang 20:00 uur. Meer informatie over het project is te vinden via deze link en Facebookpagina.

Broedvogels van het stedelijk gebied van Alkmaar
Inmiddels zullen alle leden het onlangs verschenen boek van onze VWG
hebben ontvangen. Veel leden hebben meegewerkt aan de inventarisaties
en Tom, Harry en Maarten hebben alles uitgewerkt. en Jan Stok verzorgde
de fotoredactie. Er zijn al verschillende lovende reacties binnen en ook
Sovon besteed op zijn website aandacht aan ‘ons’ boek. Lees mee via deze
link.
Het boek is voor € 12,50 o.a. te koop bij Boekhandel Feijn, Boekhandel van
der Meulen, Techador Margits in Oudorp en Bruna de Hoef. Ook via de
secretaris is het boek te bestellen.

Weekeinde Limburg: 4 t/m 6 maart 2016
Het weekend van 4-6 maart 2016 zakt de VWG weer flink richting het zuiden af. We gaan weer naar
Zuid Limburg en wel naar Vijlen. Dit is een mooie tijd om in Limburg te bivakkeren met de
wintergasten nog vrijwel allemaal aanwezig, de eerste trekkers komen binnen en de spechten baltsen
in deze tijd. Kortom alle ingrediënten voor een spectaculair weekend! En als de Kraanvogels
meewerken (de laatste jaren was de trek vaak in deze periode) kan het zelfs een onvergetelijk
weekend worden. Een uitgebreider programma is te vinden op de website.
We verzoeken jullie om je zo spoedig mogelijk op te geven, we hebben namelijk maar 14 bedden
kunnen reserveren.
De overnachtingskosten bedragen € 55,- p.p. (inclusief ontbijt) en
daar komen de kosten voor de lunch, diner en het transport nog
bij. Betaling doen we daar.
Lunch houden we simpel met wat bolletjes en drinken uit de
supermarkt of een verpakte lunch van de accommodatie en voor
het diner gaan we naar een restaurant in de buurt.
Geef je z.s.m. op bij Erwin van Saane.

Jippie! De Grauwe gors is gelukt! Limburg 2013

Gezocht: inventariseerders/
contactpersonen Golfbaan Sluispolder
Er is contact geweest met de Golfbaan Sluispolder na hun vraag of we hen willen helpen de
golfbaan aantrekkelijker te maken voor vogels. Het idee is om de golfbaan te inventariseren en
daar maandelijks een rondje te lopen, mogelijk ook met geïnteresseerde golfers om de
betrokkenheid te vergroten. Inmiddels heeft Jan Oostingh zich aangemeld om te helpen, maar
meer hulp is welkom. Voor meer informatie en aanmelden kan je contact opnemen met onze

Onderzoek naar vogelaars
Debby Doodeman van Fogol, lid van onze VWG, is een onderzoek gestart naar vogelaars.
Wat is er zo leuk aan vogels? Hoe is deze interesse ontstaan? Op wat voor een manier zijn mensen
bij vogels betrokken? Is het een sociale hobby? Spelen de sociale media en verenigingen hierbij een
rol? Maar ook, hoe ziet een vogelaar er uit? Voldoet dit plaatje aan de
verwachtingen van niet vogelaars?
De komende tijd zoekt Debby hier antwoord op door alle vogelaars in
het veld aan te spreken.
• Dit kost slechts 1 minuut; e-mail noteren en een foto maken, de
vragen volgen per e-mail.
• De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld met de
deelnemers en andere geïnteresseerden.
Debby zal ook aanwezig zijn op de Sovondag op zaterdag 28
november, dus wil je mee doen kom daar dan naar haar stand!

Sovondag
De Landelijke Dag is een jaarlijks evenement voor alle vogeltellers en andere actieve natuurliefhebbers
in Nederland.
• Datum: zaterdag 28 november 2015
• Locatie: De Reehorst, Ede
• Vanaf 9.30 uur
• Kosten: 10 euro. Leden en waarnemers 5 euro
Ruim 2500 bezoekers komen naar de Landelijke Dag die een platform biedt om elkaar te ontmoeten,
kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe mensen te betrekken bij het onderzoek naar vogels. Er is
weer een leuk lezingenprogramma en een gezellige markt. Meer informatie op de Sovon website.

Vogelaars testen thermoskannen
Onlangs zocht het programma Kassa vogelaars/natuurliefhebbers die mee wilden doen met een test
met thermoskannen. Een aantal van onze leden hebben daar aan meegewerkt.
De uitzending is terug te kijken via deze link.
De drank dient urenlang warm of juist koel te
blijven. Dat is de belangrijkste factor waaraan
een goede thermosfles moet voldoen. Daarnaast
is het natuurlijk niet de bedoeling dat de fles
lekt, een grote irritatie, want als de thermosfles
lekt, wordt tas plus bezittingen vies en nat. Bah.
Willen we niet! Een fles mag dus niet lekken en
moet bovendien makkelijk in je rugzak of tas
passen. Een bijgevoegde beker vinden de meeste
gebruikers heel handig. Anders moet je weer een
aparte beker in je tas meenemen. Wie wint?
Op een gedeelde tweede plaats eindigen de flessen van Rosti Mepal en Thermos, ze krijgen allebei
een 7,8. Ze hebben bovendien dezelfde prijs, we betaalden voor allebei €19,95. De absolute winnaar
is zeker niet de duurste. De thermosfles van Leifheit komt met een 8,4 als beste uit de gebruikerstest.
We betaalden er €12,99 voor. Ook in het laboratorium scoort de Leifheit het hoogst.
De oordelen van de testpersonen en het laboratorium tellen even zwaar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leifheit Coco thermosfles
Thermos Isoleerfles
Rosti Mepal Isoleerfles Excalibur
IKEA HÄLSA thermosfles
SIGG Hot & Cold Classic Aqua
Rubytec Shira Vacuum Bottle
HEMA thermosfles
Klean Kanteen Wide Insulated

Blokker
bol.com
ikgaopreis.nl
IKEA
Bever
bol.com
HEMA
Green Jump

€12,99
€19,95
€19,95
€ 4,99
€30,95
€25,95
€15,00
€29,95

Kijktip:
Van Jan Vrouwe ontving ik de volgende tip: Aanstaande vrijdag 20 november:
De terugkeer van: de IJsvogel op NPO 1 om 21.30 uur.

