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De eerste nieuwsbrief van dit jaar.  Met het 

schrijven hiervan is het eerste kievitsei van 

de club en de provincie Zuid-Holland nog 

niet gevonden.  Melden kan bij Fien Verbij 

(06-27586051)  of  Marleen v.d. Lee (06-

20701934). In deze nieuwsbrief staan de 

activiteiten voor komend jaar. Wij hopen u 

te zien op onze  bijeenkomsten.  

Groet, Fien, Wim, Arjan & Mieke. 

 

Agenda: 
-8 maart 2019 Startavond.  

In dorpshuis de Kaag. Marleen v.d. Lee 

geeft een lezing over predatie.  

-16 maart 2019 Hallo grutto excursie.  

Dit jaar sluiten we aan bij IVN Alphen aan 

den Rijn. Zelf opgeven bij onderstaand 

mail adres. Zie het stukje uit de 

nieuwsbrief van IVN Alphen aan den Rijn. 

-3 april 2019   Weidevogelcafé. 

Bij Jaap Verduijn aan de 

Achtermiddenweg 3,  

2445 AA Aarlanderveen. Onderwerp 

digitaal invoeren. Aanvang 20.00 uur. 

Marleen van der Lee zal dit begeleiden 

-April 2019 Monitoren.   
Met een groep bij de Tempel in Reeuwijk 

en ook digitaal invoeren. info volgt. 

-Mei 2019 Monitoren.  
Met een groep bij de Tempel in Reeuwijk 

en ook digitaal invoeren. info volgt. 

-21 mei 2019 Weidevogelcafé. 

Bij Kees Vroege aan het Westeinde 79, 

3465 JA Driebruggen. Onderwerp: digitaal 

invoeren en hoe is het gegaan? Aanvang 

20.00 uur. Marleen v.d. Lee zal dit 

begeleiden. 

-10 juni 2019: excursie Markerwadden.  
Is al veel over gemaild en de excursie is al 

vol. Wil je mee? Dan kom je op de 

reservelijst. Kosten pp 20,00  opgeven bij 

f.verbij@planet.nl 

16 oktober 2019 Slotavond 

weidevogelseizoen.  

Napraten over het seizoen 2019. 

Graag wijzen wij jullie op onderstaande 

excursie van IVN  Alphen.    

Ga eens naar ’t Weegje in Waddinxveen. 

Dat kan elke dag, elke week, maar ook op 

een speciale dag. Die dag is zaterdag 16 

maart, dan kan je meewandelen met 2 IVN 

natuurgidsen die veel weten over dit 

gebied: Petra Flikweert en Lia van der 

Sandt. ’t Weegje is een oud gebied tussen 

Gouda en Waddinxveen. Vroeger was het 

een weidegebied met boerderijen. Na de 

ontvening in 1825 is het een natuur- en 

recreatiegebied geworden. Door de vele 

waterpartijen en verhoging van 

grondwaterstand is het gebied rijk aan 

water- en weidevogels. Rond 16 maart zijn 

de grutto’s gearriveerd, scholeksters laten 

zich horen, er komen grote zilverreigers 

voor en er is een kolonie aalscholvers. 

Voor de hier voorkomende ringslangen is 

het wellicht nog te vroeg. Vroegbloeiende 

planten, zoals speenkruid en kleinhoefblad 

zijn te zien. Het gebied ligt tussen de 

Gouwe, Coenecoopbrug en de spoorbaan 

Gouda/ Alphen aan den Rijn. Startpunt (10 

uur) is het Praathuis, ’t Weegje 4, 2741 JX 

Waddinxveen. Aanmelden verplicht vóór 

14 maart: via ton.vanruiten@lijbrandt.nl 
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En wat is er verder nog te doen? 
Er is nog ruimte voor een onderwerp welke 

in een weidevogelcafé behandeld kan 

worden.  

De opzet van een weidevogelcafé is om 

over een onderwerp te praten  en daarna 

een samenzijn om samen door te praten 

over je ervaringen van dit seizoen.. dus wie 

nog een leuk onderwerp weet? 

Wij dachten aan ringen van vogels en wat 

er dan mee gebeurd. Maar wie weet, wil je 

wat anders weten. Vertel het ons. 

 

In de planning. 
-Bezoek aan zwarte sterns.  

-Avondwandeling in Bodegraven/ 

Nieuwerbrug. 

-Excursie in het najaar: de trek van de 

zangvogels.  

U wordt hierover later geïnformeerd.  

 

http://nestkastlive.nl/plasdras. 
Bij een van de leden van het collectief Rijn 

& Gouwe Wiericke is een plas dras pomp 

geplaatst. Er draait een live stream  mee en 

leuk om te kijken (de camera draait bij 

voldoende zonuren). 

 

 
Nog wat wil leren over de 

weidevogels?  

Wij houden dit jaar geen cursus maar we 

kunnen ons aansluiten bij de weidevogel-

wacht Rijpwetering. Zie onderstaande 

berichtje. 

 

Kijk jij met verwondering naar de kievit, 

grutto en andere weidevogels? Wil je meer 

weten over leven en gedrag? Of wil je zelf 

meedoen met de monitoring van deze 

bijzondere dieren? Geef je dan op voor de 

korte, interessante cursus 

Weidevogelbeheer die wordt gegeven in 

Oud Ade. Theorie en praktijk worden 

gegeven in vier dagdelen: 2 avonden en 2 

zaterdag ochtenden. Voor meer informatie: 

Bel Ellen Faas mobiel 06-20605336 of 

mail naar ellenfaas@live.nl 
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