
 
      
 
   
 
Nieuwe cursus vogels herkenen voor beginners. Al ziet het nu nog niet naar uit, toch zit 
over een maand het voorjaar weer in de lucht. Dan  komen de vogels welke in het najaar weg 
zijn getrokken weer terug om hier hun vertrouwde plekje op te zoeken. Weldra klinkt dan 
volop de zang waarmee ze hun territorium afbakenen. Je hoort nu al af en toe de zang van 
vogels welke niet weg zijn geweest. Het is dan natuurlijk wel leuk als je weet welke vogel er 
zingt en hoe die er uit ziet. We zijn in Noord-Limburg en Oost Brabant best rijkelijk bedeeld 
met mooie natuurgebieden waar het prettig wandelen en fietsen is. Als je dan de vogels hoort 
zingen en je weet welke het is en hoe die er uitziet geniet je dubbel. Daarom organiseert 
Vogelwerkgroep 't Hökske ook dit jaar weer een cursus voor mensen die dat willen leren. 
Onder leiding van vrijwilligers die grote ervaring hebben in het herkennen van vogels wordt u 
getraind om de meest voorkomende vogels ook te leren herkennen. Het betreft vooral de 
vogels die we ook in onze tuin en directe omgeving  kunnen waarnemen. Dit gebeurt door een 
drietal theorie avonden welke gepland staan op 22 februari, 8 maart en 22 maart. Met 
behulp van een DVD en beamer, kunt u de vogels bekijken waarbij telkens de zang van 
betreffende vogel ten gehore wordt gebracht. Door hier zo veel mogelijk ezelsbrugjes bij te 
bedenken, vormen dat geheugensteuntjes die later van pas komen om de vogel te herkennen. 
Deze DVD kan men voor een klein bedrag kopen zodat ook thuis hiermee geoefend kan 
worden. Daarnaast worden mimimaal 3 excursies georganiseerd waar het geleerde in de 
praktijk wordt getoetst. Dit doen we op verschillende locaties met verschillende soorten 
begroeiing waardoor men ook met verschillende soorten vogels leert kennis maken. Op de 
theorie lessen wordt naast het leren herkennen van vogels ook aandacht besteed aan 
achtergrond informatie van de vogels. Ook ontvangt u een klapper met daarin een heleboel 
informatie over vogels en al wat daar mee samen hangt. De theorielessen worden gegeven op 
bovenstaande datums welke steeds op maandag vallen, in horeca bedrijf "De Sevewaeg" aan 
de Markt in Sevenum tegenover de kerk. De aanvang is telkens om 20.00 uur en duurt tot ± 
22.00 uur. De praktijk lessen in de vorm van excursies worden in overleg met de cursisten 
vastgesteld, maar zullen op zondag of zaterdag plaats vinden. De kosten bedragen € 20,00 
inclusief klapper en koffie of thee. De autokosten voor de excursies worden gezamenlijk 
gedragen. Er is plaats voor maximaal 18 personen. Voor inlichtingen en of opgave; kunt u 
terecht op onderstaand adres. 
info@vogelwerkgroephokske.nl  Tel 077-4671594 Kijk ook op onze website 
http://www.vogelwerkgroephokske.nl/  . Tot volgende week. Toon Selten. 
 


