Nieuwsbrief
Activiteitenprogramma juni 2019
Voor een volledig en actueel overzicht kijk op:
http://www.westbrabantsevwg.nl/agenda

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Het is inmiddels een traditie geworden: dauwtrappen
op Hemelvaartsdag met Harry van Vugt.
We staan als vanouds vroeg op en verzamelen om 6
uur. We gaan zo’n drie uur wandelen door een prachtig
natuurgebied en genieten van de vogels en hun zang.
De bestemming is een verrassing. Vertrek vanaf het
Schoolakkerplein in het Ginneken.
Zie ook https://www.westbrabantsevwg.nl/dauwtrappen-op-Hemelvaartsdag.html

20 juni: Lezing Vogelfotografie in Kalmthout en omstreken…
Glenn Vermeersch werd als zoon van een fotograaf
al van kindsbeen ondergedompeld in het wereldje
van de fotografie. Hij experimenteerde met oude
toestellen van zijn vader. Rond zijn twaalfde sloeg
het ‘natuur-virus’ toe, aangestoken door een
enthousiaste leerkracht in het lager onderwijs. Een
logisch gevolg was later de opleiding tot bioloog. Na
z’n studies had hij het geluk meteen werk te vinden
als ornitholoog op INBO (Instituut voor Natuur en
Bosonderzoek) als coördinator van de Vlaamse
broedvogelatlas. Sinds 2015 werkt Glenn halftijds als
coördinator van de broedvogelmonitoring in
Vlaanderen en halftijds als natuurfotograaf, een

heerlijke combinatie!.
De avond wordt een fotografische tocht door de Kalmthoutse Heide. De nadruk ligt hierbij op de
vele soorten broed- en trekvogels die je er, afhankelijk van de seizoenen, kan aantreffen. Geregeld
worden zijsprongetjes gemaakt naar de ‘making of’ of naar de ecologische achtergrond en trends
van de besproken soorten in Vlaanderen of Europa.
Voor meer informatie:
https://www.westbrabantsevwg.nl/Glenn-Vermeersch
https://glennvermeersch.be/
https://www.natuurfotografie.nl/glenn-vermeersch-in-beeld/
Tot ziens op donderdag 20 juni, 20.00 uur in Gemeenschapshuis De Wegwijzer, Steendorpstraat 2,
Breda.
De lezing is vrij toegankelijk voor leden en niet leden.
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Stadsvogelexcursie Minervum
Zondag 16 juni kunt u op pad met de ervaren vogelkenner Willem
Veenhuizen om te weten te komen welke vogelsoorten er in
Minervum te vinden zijn.
Minervum is een moderne industriewijk ten oosten van Breda, met
kantoren en veel groene open ruimten.
De omgeving is op een natuurlijke manier ingericht, brede sloten en
grenzend aan de Bavelse Berg.
In het gebied zijn tot nu toe 112 verschillende vogelsoorten
waargenomen. In de maand juni zijn dit ongeveer 50 soorten. Bron
https://waarneming.nl/.
Kneu, Foto Ria Lambregts

Verzamelen om zeven uur op het parkeerterrein van Decathlon.
Voor meer informatie: https://www.westbrabantsevwg.nl/Stadsvogelexcursie-Minervum-2019.html

Excursie Emerput
De West Brabantse Vogelwerkgroep organiseert op
zondagmorgen 23 juni 2019 een wandeling rond de
Emerput. Deze wordt geleid door Hans van der Sanden.
De Emerput, gelegen aan de zuidoostkant van de Haagse
Beemden, is een grote waterplas langs de noordelijke
rondweg. Enkele jaren geleden verloor de put zijn functie
als slibdepot voor de Bredase suikerfabriek. De nieuwe
bestemming is natuurgebied.
Daarom zijn er in februari vorig jaar broedvlotjes voor
Kokmeeuwen in gelegd. De afgelopen winter waren ze erg
in trek bij Aalscholvers.
Het startpunt van deze wandeling is de parkeerplaats bij
de Quick Lunch Shop. Er wordt in een rustig tempo gelopen waarbij herhaaldelijk wordt stilgestaan
om de vogels goed te kunnen bekijken en beluisteren.
Voor meer informatie en aanmelden:
https://www.westbrabantsevwg.nl/Excursie-vogels-bij-de-Emerput

Film over de West Brabantse Vogelwerkgroep
Bij de festiviteiten ter gelegenheid van het vijftig jarig
bestaan van onze vereniging hebben we kunnen genieten
van de film 'West Brabantse Vogelwerkgroep 50 jaar'
gemaakt door John Vegt.
In deze film nemen Merel Roks en Mascha Casteleijns Dolne ons mee langs een groot aantal activiteiten van de
West Brabantse Vogelwerkgroep.
De film geeft een goed beeld van de vele werkzaamheden
die worden uitgevoerd door de leden van de vogelwerkgroep.
Als u deze film nog niet heeft gezien of nog eens terug wil kijken ga dan naar:
https://www.westbrabantsevwg.nl/C12679-Film-VWG-50-jaar.html
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Zomer bij VRZ Zundert
Zaterdag 15 juni a.s. is de jaarlijkse donateursdag van VRC
Zundert. Donateurs en andere geïnteresseerden in het werk
van Vogelrevalidaqtiecentrum Zundert zijn van harte
welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.
Gedurende deze zaterdag is beroepsvogelaar en fotograaf
Marc Collier aanwezig om u alles te vertellen over de laatste
ontwikkelingen en producten van Swarovski Optik.
Daarnaast geeft Marc om 11:30 uur en 14:30 uur een demo
digiscoping waarin hij samen met u gaat kijken naar de
mogelijkheden van het fotograferen door een telescoop. De demo duurt maximaal 45 minuten en is
zowel geschikt voor beginners als voor de wat meer ervaren fotograaf.
Naast Swarovksi Optik is er ook een kleine tweedehands boeken- en curiosamarkt, zijn er diverse
activiteiten voor kinderen en is er exclusief voor onze donateurs een de presentatie van het
jaarverslag door onze voorzitter Charles Brosens.
Het is “Zomer bij VRC Zundert”, we zien u daarom graag op zaterdag 15 juni!
Vogelrevalidatiecentrum Zundert
Luitertweg 36a
4882TD Zundert

Documentaire ‘Geboeid’
"Geboeid" is een korte documentaire gemaakt door
Eveline van Dijck (YOYmedia). Deze documentaire
gaat over de nadelen van het houden van roofvogels
en uilen in gevangenschap, en het gebruik van deze
dieren op allerlei evenementen. In deze film komt
duidelijk tot uiting dat roofvogel- en uilenshows niet
meer van deze tijd zijn. De initiatiefnemers hopen dat
de film bijdraagt aan de bewustwording van het grote
publiek.
Deze documentaire is een vervolg op de
postercampagne die gestart is door Christien Hermsen en Anita van Dooren. Deze campagne wordt
ondersteund door Vogelbescherming Nederland, Steenuilen Overleg Nederland, Oehoewerkgroep
Nederland, Kerkuilenwerkgroep Nederland, Werkgroep Slechtvalk Nederland, Werkgroep Roofvogels
Nederland en Netwerk Uilenbescherming Brabant.
Zie https://youtu.be/ojLrzw_lK3Q voor de documentaire.
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Mezensterfte door bestrijding buxusmot?
Kool- en pimpelmezen die leven in buurten waar de
buxusmotrups wordt bestreden met gif, krijgen veel
soorten bestrijdingsmiddelen binnen. Vaak zijn dat ook
nog eens illegale middelen. Dit blijkt uit onderzoek van
het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Mezen zijn
nu eenmaal gek op de buxusmotrupsen en voeren ze
enthousiast aan hun jongen.
Uw hulp is nodig om dit uitvoeriger te onderzoeken en
in de toekomst hopelijk te voorkomen. Geef
waarnemingen van dode meesjes daarom alstublieft
door.
Als u in uw tuin plots veel dode (jonge) mezen vindt én
u of de buren hebben gif gebruikt om buxusmotten te
bestrijden, geef het dan door aan Roy Gommer of
Adriaan Guldemond van het CLM. Hun contactgegevens vindt u hier
https://www.clm.nl/news/522/73/Help-het-onderzoek-naar-mezensterfte , samen met meer
informatie over het bewaren van de meesjes voor onderzoek naar gif. In overleg met u zullen ze
bepalen of de meesjes geschikt zijn voor het onderzoek.
Pimpelmees; foto Ria Lambregts

Zie ook https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/mezensterfte-door-bestrijdingbuxusmot-help-mee
Vogelbescherming zet de uitkomsten van dit onderzoek natuurlijk in om onze kool- en pimpelmezen
beter te beschermen!

Voor in uw agenda
-

16 juni excursie Minervum
20 juni lezing Glenn Vermeersch
23 juni excursie Emerput
5 oktober 2019 Euro Bird Watch 2019
26 oktober 2019 organiseert de WVG de VIB-dag i.v.m. het 50-jarig jubileum.
27 november 2019 landelijke dag ‘Kennis zaaien voor de Patrijs’
30 november 2019 Landelijke Dag Sovon
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