Ledenbijeenkomsten 2013

27 maart: Jac Peeters. Het atlasproject; Op weg naar een nieuw overzicht van de Nederlandse
(broed)vogels. In de periode 2012-2015 wordt het voorkomen van de Nederlandse vogels in kaart
gebracht. Hier zijn veel vrijwilligers voor nodig. Jac Peeters legt uit hoe het telwerk wordt uitgevord.
Aansluitend een presentatie over vogeltrek bij Falsterbro. Falsterbro is een van de beste plekken
om trekvogels te bekijken. Jac Peeters geeft een korte presentatie over zijn bezoek aan deze
bijzondere plek.
15 mei: Otto Plantema. Arctische vogels” (Siberie, Alaska, Spitsbergen, Groenland) en na de
pauze “Birding in de Pacific” . Otto zal ons weer laten genieten van bijzondere vogels in deze
uithoeken van de wereld.
12 juni. Jan Joost Bakhuizen. De Middelste Bonte Specht. Herkenning, biotoop en
verspreiding.
De Middelste Bonte Specht is bezig aan een flinke uitbreiding. Een fraaie lezing over een soort die
ook in Nederweert wordt verwacht.
25 september. Frank Meeuwissen: presentatie met aandacht voor de herkenning van een
soortgroep. Wordt nog nader toegelicht.
23 oktober. Stef van Rijn. De Wespendief: herkenning, habitat en broedgedrag.
De wespendief is een grote roofvogel die in bossen leeft en hoofdzakelijk van wespenlarven eet.
Omdat de vogel schaars is en een teruggetrokken bestaan kent, is maar weinig bekend over de soort.
Deze presentatie laat een dag uit het leven van een paartje wespendieven met jongen zien. Omdat bij
deze soort zowel het mannetje als het vrouwtje broedzorg kennen, is er waarschijnlijk sprake van een
interactie tussen de beide partners. Op basis van filmbeelden kan je vaststellen hoe deze vogels hun
tijd indelen en wordt de frequentie van de voederingen en het type aangevoerd voedsel geregistreerd.
Dit soort informatie is bruikbaar in combinatie met het gebruik van vhf en gps zenders omdat dan
naast de tijdsindeling en voedselkeus kennis en begrip over het ruimtegebruik van de vogels wordt
verzameld. Hieruit blijkt onder andere welke keuzes de vogels maken tijdens het zoeken naar voedsel
voor hun jongen. Dat soort kennis is belangrijk voor het beschermen van natuur. In de presentatie is
veel beeld opgenomen dat van belang is voor herkenning en manier van kijken in het veld.
18 december: Max Berlijn. De Arabische Lente: op zoek naar specialiteiten van het Arabisch
Schiereiland, inclusief Jemen. Max Berlijn is op zoek gegaan naar bijzondere soorten in dit speciale
gebied. Een ongetwijfeld boeiend verhaal.
Alle bijeenkomsten zijn bij WUPS PUB, Kerkstraat 61 te Nederweert
Aanvang bijeenkomsten: 19.45 uur

activiteiten 2013
Januari
- 10 januari midwintertelling. Alle kanalen en vennen in Nederweert worden geteld. Coördinatie Ton
Hoeben.
- 26 januari. Vrijwilligerswerk. Object Kwegt. Herstel gagelveld.
Februari
-18 februari tot en met 21 april. Basiscursus Vogels herkennen: Betreft zeven lesavonden en vier
excursies. Lessen worden gegeven op maandagavond in gemeenschapshuis Haazehoof te Ospel.
Voor tijden zie de website www.vogelwerkgroepnederweert.nl (cursus is volgeboekt). Coördinatie May
Reemers
- 23 februari. Vrijwilligerswerk. Object Vlakwater heideherstel en vlinderhoek creëren.
Maart
-15 maart tot 30 juni. Weidevogelbescherming. Coördinatie Willem Maris
-15 maart tot 30 juni. Broedvogelonderzoek zeldzame en schaarse soorten. Coördinatie Thijs Loven
mei
-1 mei -15 juni Steenuilenproject: controle nestkasten op broedgevallen. Oktober: schoonmaken
kasten. Coördinatie Ton Hoeben.
-Week van 21 mei. Avondbezoek De Banen, Sarsven en Schoorkuilen. Bij ieder ven wordt per groep
deelnemers van zonsondergang tot anderhalf erna vanaf een vaste plek geobserveerd. Ivm
weersvoorspelling volgt exacte datum week vooraf .
Juni
-9 juni. Wandeling langs de heringerichte Tungelroijse Beek. Traject tussen Leveroij en Kelperweg
vice versa. Vertrek 09.00 uur kerk Leveroij. Afloop circa 11.30 uur. Info aanmelden volgt week vooraf
-Week van19 juni. Avondexcursie Weerterbos: 21.30 uur-23.30 uur. Een avondexcursie per fiets in
het Weerterbos. Vertrek: parkeerplaats Daatjeshoeve. Bezoek aan de retentiebekkens, de Grashut,
heideveld Maarheezerveld en laagte bij Grootven en Kleinven. Ivm weersvoorspelling volgt exacte
datum week vooraf .
-vanaf 1 juni kerkuilenproject; controle van de kerkuilkasten op broedgevallen.
Bij een broedgeval worden evnetueel jongen eventueel geringd. Daarna volgt een controle op een
mogelijk tweede broedsel ( augustus/september). In september/oktober kasten schoonmaken.
Coördinatie Mat Knapen.
augustus
-1 augustus tot en met 30 november; Trektellen Groote Peel, Aan de Berg. Coördinatie Frank
Meeuwisssen
september
-28 september. Vrijwilligerswerk. Locatie volgt.
oktober
-5 oktober. Nationale Birdwatch. Trektelpost Aan de berg Grote peel.
november
-2 november: landelijke natuurwerkdag.
-30 november vrijwilligerswerk. Locatie volgt.
december
-15 december - 1 januari. PTT telling. Op vier telroutes in Nederweert worden alle vogels geteld.
Coördinatie Thijs Loven.

