2020 Jaarverslag Vogelwerkgroep
Inleiding
Ben Akkermans heeft zich in september 2019 voor 3 jaar beschikbaar gesteld als coördinator.
Hij wordt ondersteund door Stella Wesel als secretaris.
Hennie de Graaf heeft per 1 januari 2020 Ralph Akkermans vervangen als penningmeester.
Ledenbestand
Op het einde van 2020 hadden wij 40 leden.
Ut Tèèrpötje
Met uitzondering van de maand juli verscheen maandelijks deze nieuwsbrief met als vaste
rubrieken de agenda en verslagen van bijeenkomsten en excursies.
De redactie van Ut Tèèrpötje bestaat uit Els Luiten en Brian Lauret.
Activiteiten
Avond bijeenkomsten van de vogelwerkgroep in Natuurmuseum Brabant:
Er waren 2 bijeenkomsten met als thema:
(Door de corona maatregels zij alle verdere avond bijeenkomsten afgelast in 2020)
• 21 januari, VWG avond Natuurmuseum Brabant. Henk Sierdsema van SOVON heeft uitleg
•

gegeven over het project LiveAtlas.
18 februari, VWG avond Natuurmuseum Brabant Samen met de vogelwerkgroep IVN Oisterwijk
Lezing “De man op de dijk” Elvira Werkman / Ben Koks.

Excursies
• 1 februari: vogel- strandwandeling De Kwade Hoek.
• 8 maart: fietstocht over de Houtribdijk van Enkhuizen naar Lelystad. Per trein vanaf station
•
•
•
•
•
•

Tilburg en zelf eigen fiets meegenomen
16 februari: overwinterende vogels in Zeeland en de Zuid Hollandse eilanden. Afgelast wegens
storm.
Vrijdag 5 juni: landgoed de Baest met Rian Melis
Dinsdag 9 juni: avondwandeling landgoed de Hoevens
Zaterdag 12 september: wandeling rond het Beuven.
Zaterdag 3 oktober: vogeltrek over Huis ter Heide i.s.m. Vogelbescherming
Zaterdag 10 oktober: vogeltrekdag vanaf de Meierijbaan

Vogelcursus
• 21 januari Tuinvogelcursus i.s.m. Vogelbescherming
• Zondag 8 maart: afsluiting van de vogelcursus ‘Wintervogels’ met een excursie naar de
Overstromingvlakte van de Beerze
Bijeenkomst bestuur
• Op 22 september zijn we bij elkaar geweest om lopende zaken te bespreken.
Door de Corona crisis zijn er geen afspraken meer gemaakt voor het komend seizoen
Veel leden van onze VWG houden contact met elkaar via de App groep

Natuurbescherming
• Op verzoek van de Koster van de Broekhovense kerk hebben we in het najaar een
nestkast gemaakt voor de slechtvalk. 13 januari 2021 is de nestkast geplaatst.
De dag daarna een mooi artikel hierover in het BD
Kaaistoep
• In 2020 is het gebied Kaaistoep-west op vogels geïnventariseerd door 8 leden.
Samenwerking met de Vogel Werkgroep Midden Brabant
• Een zestal leden van onze VWG hebben in het voorjaar een BMP telling gehouden in het
gebied Moergestelse Gement en et Moergestels Broek
• Dezelfde gebieden zijn in november en december op overblijvende wintervogels
geïnventariseerd. (Deze telling loopt door tot mrt. 2021)
14 februari 2021
Ben Akkermans

