
        Nieuwsbrief nr. 32  augustus 2021

Vogelwerkgroep Zutphen e.o
www.vwg-zutphen.nl vwgzutphen@gmail.com

Beste leden van de Vogelwerkgroep Zutphen,

Het is ook deze keer weer gelukt, nieuwsbrief vier van 2021, en ook dit keer weer vol met 

informatie vanuit het bestuur.

De vogels hebben zo hun eigen agenda: de gierzwaluwen zijn inmiddels weer vertrokken

naar hun overwinteringsgebied en ook de ooievaars zijn zich aan het verzamelen en gaan

ook op trek. Recentelijk telde ik er 22 in een weiland aan de IJselweg. Ook is augustus dé

maand bij uitstek om de zeldzamere zwarte ooievaar te zien. Meestal zijn het eenlingen,

soms ook meerdere bij elkaar.

De komende dagen klaart het weer behoorlijk op en wordt de kans op een trekkende zwarte

ooievaar weer wat groter. Kijk vooral omhoog. 

Trekkende zwarte ooievaar

(juveniel) buitengebied van Zutphen. Foto Mary Mombarg

Corona is nog steeds onder ons

Vele van ons zullen 13 augustus 2021 de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge

gezien hebben. Belangrijkste boodschap was, dat er versoepelingen komen in het



middelbaar, hoger en universitair onderwijs. Maar verdere versoepelingen zijn er niet

aangekondigd. Het blijft dus op dit moment moeilijk om te beslissen wanneer we weer fysiek

bij elkaar kunnen gaan komen. Het bestuur heeft in juli heel optimistisch twee data

vastgesteld voor dinsdag 28 september voor een ledenvergadering en een Algemene Leden

Vergadering op woensdag 3 november 2021. Echter, op dit moment is niet zeker of deze

data door kunnen gaan. We zullen de volgende persconferentie op 17 september moeten

afwachten of er meer versoepelingen mogelijk zijn en of de anderhalve meter losgelaten kan

worden. Zet beide data wel alvast in uw agenda en zodra het na 17 september duidelijk is

hoe het nu verder gaat, laten wij u dit op onze website en via de mail weten.

Jaarboek 2020

Het jaarboek is door leden van de Vogelwerkgroep bij eenieder thuisbezorgd. Weer een 

mooie bijdrage door leden voor leden. Zoals elk jaar is dit weer een hele klus om het op tijd 

klaar te krijgen. Ik wil graag als voorzitter iedereen die hier een bijdrage voor geleverd heeft 

bedanken voor zijn/haar inzet. Weer een mooi resultaat om met ons allen trots op te zijn. 

Uiteraard gaat niet alles goed, waar mensen werken gaan er ook soms dingen mis. Dit 

betreuren wij als bestuur natuurlijk en ik wil graag de leden die het betreft mijn oprechte 

excuus aanbieden. Een speciaal dankwoord aan Joost Meilof en Eveline Vinke voor het vele 

werk dat zij verzet hebben.

Mary Mombarg, voorzitter

Uren turen naar stipjes aan de horizon

De najaarstrek begint aardig op gang te komen. En dus worden ook de trektellers weer 

actief. Vogelaars die vanaf zonsopgang uren naar de lucht turen en alles turven wat 

voorbijkomt en dat vanaf een vaste plek met veel zicht op het noorden. Op www.trektellen.nl 

zijn de resultaten van deze tellingen terug te lezen. “Onze” telpost is daar te vinden onder de 

naam Warnsveld. Vanwege de aanleg van een zonnepark tussen Berkel en Afleidingskanaal 

(Groene kanaal) is de telpost verplaatst naar de Warkense Stuw (welbekend van de 



waterspreeuw). Op zondagochtend is de kans het grootst om daar tellers aan te treffen, 

maar oook op woensdagen staat er vaak iemand. 

Voorzitter op bezoek bij …...

De excursiecommissie nodigde mij 12 augustus uit om een vergadering bij te wonen met als 

doel om over en weer kennis te maken. Ik ervaarde een open sfeer waarbinnen de 

onderwerpen met elkaar werden besproken. Fijn dat ik mee mocht kijken hoe je een 

excursieweekend naar Texel voorbereidt en wat daar allemaal bij komt kijken. Ik hoop voor 

de leden die meegaan dat ze een vogelrijkweekend hebben op Texel.

Mary Mombarg

Uitnodiging Landgoed Beekzicht

Ter ere van het 200 jarig bestaan van Landgoed Beekzicht geeft de Vogelwerkgroep Zutphen

acte de presence op de kraampjesmarkt van Landgoed Beekzicht in Voorst.

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen op 18 en 19 september 2021.

Kijk voor meer informatie over doorgang, tijd en plaats in de lokale kranten of op de website 

van Landgoed Beekzicht. 

Slechtvalkennestkast

Het bestuur van de Vereniging Vrienden Walburgiskerk Zutphen is een actie gestart om er 

voor te zorgen dat voortaan ook in april en mei de vlag uit kan bij de toren van de 

Walburgiskerk.

De huidige vlaggenmast van de toren zit vlak bij het nest van de slechtvalken. Wanneer de 

vlag zou worden uitgehangen is de kans groot dat de slechtvalken worden opgeschrikt en 

het nest en de eieren achterlaten. Elk jaar gaat iemand van de VWG de toren op om te kijken

of er eieren of jongen zijn en of er wel of niet gevlagd kan worden. 

Wanneer een extra vlaggenmast zou worden geplaatst op een lager gelegen gedeelte van 

de toren kan de vlag worden uitgehangen zonder de slechtvalken te verstoren en kan voor 

alle Zutphenaren de vlag te zien zijn op 27 april, 4 mei en 5 mei. Elk jaar krijgt de 

Walburgiskerk vragen waarom op deze dagen niet wordt gevlagd.

Om de grote vlag van 6 meter toch van de toren te kunnen laten wapperen is een stevige 

vlaggenmast nodig. De kosten daarvan bedragen circa tweeduizend euro. De vrienden van 

de Walburgiskerk willen het met hun actie mogelijk maken die extra vlaggenmast te plaatsen.

De actie steunen kan door een gift over te maken naar rekening NL30RABO0340109742 

t.n.v. Ver. Vrienden Walburgiskerk onder vermelding ‘Vlaggenstok’. 



Het VWG-café

Dit jaar heeft de excursiecommissie 3 zogenaamde digi-VWG-cafés georganiseerd. Hier 

deden gemiddeld een kleine 20 leden aan mee. Uit schriftelijke en mondelinge evaluatie 

bleek dat men enthousiast was over het café. Zodra er een geschikte locatie is gevonden 

gaat het VWG-café weer van start, met presentaties van de eerst volgende excursie (wat 

gaan we doen en wat kun je verwachten) en uitwisselen van waarnemingen en excursietips. 

De speelse quiz, succesnummer uit het digi-café, zal ook onderdeel blijven.

 Het geplande VWG-café van 30 augustus komt echter te vervallen. We gaan nu uit van het 

eerste café op 18 oktober.

De excursiecommissie

Vooraankondiging Sovondag

Sovon is weer gestart met de voorbereidingen voor de organisatie van een “traditionele” 

Landelijke Dag in de Reehorst. Deze staat gepland op zaterdag 27 november 2021. Zet deze

dag dus alvast in uw agenda.

Tentoonstelling natuurfoto's in Vorden

De Vereniging Gelderse Natuurfotografie houdt een tentoonstelling in de Dorpskerk van 

Vorden van 31 augustus tot en met 12 september. De expositiecommissie heeft uit de bijna 

honderd inzendingen van de clubleden de beste dertig natuurfoto’s gekozen. Deze worden 

tentoongesteld op formaat 40 x 60 cm. Tijdens de expositie wordt er ook een video met alle 

inzendingen vertoond, zodat bezoekers zich een beeld kunnen vormen van de werken van 

de clubleden.

Er is altijd een lid van de Gelderse Natuurfotografie aanwezig bij de tentoonstelling waar u 
met uw vragen over foto’s of over de vereniging terecht kunt.

De toegang is gratis. De expositie is geopend van 10:45 – 16:45, op zondag van 12:30 – 
16:45.
Dorpskerk Vorden, Kerkstraat 2-4, 7251 BC Vorden. Gratis parkeren in het centrum. Het 
centrum van Vorden is ook per trein en/of buurtbus bereikbaar.

Een sneak preview en een flyer kunt u vinden op www.geldersenatuurfotografie.nl/foto-
expositie-2021. 

 Tot slot een tip van Florence:

Vroege Vogels en andere dieren - Beluister #1 - Het mysterie van de vogeltrek: verbijsterende 
verhalen (S02) | Podcasts | NPO Radio 1
               

De volgende nieuwsbrief zal eind oktober verschijnen. Kopij is welkom! Stuur je bijdrage naar
het secretariaat.

http://www.geldersenatuurfotografie.nl/foto-expositie-2021
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