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AGENDA: 
 17 februari  
De jaarlijkse weidevogeldag van de 
vrijwilligerskoepel Groene Motor. Erg 
leuk en leerzaam! 
https://www.zelfdoeninerfgoedengro
en.nl/agenda-en-
cursussen/2018/februari/weidevogel
dag-2018/ 
  
20 februari  
Introductieavond voor nieuwe leden, 
want er zijn ruim 20 nieuwe 
aanmeldingen van weidevogel-
vrijwilligers dit jaar. inschrijven via: 
https://datumprikker.nl/prxx8na29w
9xgcc2 
  
8 maart  
Startavond  voor de vrijwilligers in 
de  Dorpshuis de Kaag,  Kaagplein 
13  2811 EL te  Reeuwijk met als 
gastspreker Albert de Jong van 
SOVON  met als onderwerp; de 
slaapplaatsen van vogels. We 
beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 
uur is de koffie/thee klaar. 
  
17 maart 
Hallo Grutto! We gaan zelf Grutto’s 
en andere broedvogels bekijken in de 
Voorofse polder, 09.00-11.30 uur. Wil 
je mee? Schrijf je dan hier in: 
https://datumprikker.nl/pkxuvgr8kh6
xgnrd 
  
24 maart 
Introductiecursus weidevogel-
bescherming. van 09.00- 11.30 en 21 
april van 09.00-11.30- Vogels zien en 

nesten beschermen. Voor 
‘beginners’, maar als je nog niet zo 
zeker van jezelf bent kan dit ook 
heel nuttig zijn.  
Inschrijven:  https://datumprikker.
nl/p6xwth28573xgc58 
 

Bijna Voorjaar! 
En een eerste nieuwsbrief! 
De Grutto’s zijn van Afrika al bijna onderweg naar Spanje, (kijk maar 
eens op deze pagina, waar je prachtig gezenderde grutto’s kunt 
volgen http://volg.keningfanegreide.nl) en dat merk je aan de 
agenda, die weer snel gevuld raakt met weidevogelzaken. We zetten 
veel van die zaken op onze Facebookpagina* en op de website van 
Rijn en Gouwe Wiericke** onder het kopje vrijwilligers RGW. Verder 
gaan we gezellige Weidevogelcafés organiseren, waar je (nog) wat 
meer leert over weidevogelbescherming en ook gezellig kunt 
bijpraten. Hierover later meer. Kortom er gebeurt veel dit voorjaar! 
We zijn zelfs al begonnen met een mooie excursie naar Zeeland, 
waarover Fien een kort verslagje schreef:  

“20 januari was de eerste excursie van dit jaar. De 
werkgroep  Boerenlandvogels Rijn & Gouwe Wiericke heeft er 
meerdere in de planning.  

Vroeg opstaan en op weg naar Zeeland( Zierikzee) voor een excursie 
van winter (weide) vogels. Arjan Dwarshuis was de gids en wat kan 
hij enthousiast vertellen. En dat de hele dag door ondanks de wind 
en iets te lage temperatuur. Eerst de Prunjepolder. Zagen we 
verschillende ganzen, eenden maar ook de IJslandse grutto, zwarte 
ruiters, 
groenpootruiters, 
ijsvogels,  kieviten, 
scholeksters. Mooie 
route gelopen en 
onderweg veel gezien 
en gehoord. Daarna 
een heerlijke lunch en 
weer door met de auto 
naar de Brouwersdam. 
Ook hier enthousiaste 
verhalen over de 
vogels die je op zee kon zien. Veel steltlopers, eidereenden, 
kanoeten, steenlopers, zeekoeten, teveel om op te noemen. Arjan 
Dwarshuis gaat ons nog een lijstje nasturen van de gespotte soorten. 
Om 1700 uur weer huiswaarts met koude tenen maar wel een 
onvergetelijke dag. Wim, Arjan en Arjan bedankt voor het 
organiseren en regelen.”  

Tot zo ver deze eerste korte nieuwsbrief, vergeet je je niet in te 
schrijven?   

Foto: Cees v.d. 

Starre 
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