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persbericht 
 

 
Cursus vogelherkenning start weer in september 
 
Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland organiseert dit jaar wederom een cursus 
Vogelherkenning. De cursus bestaat uit diverse instructieavonden en 
excursieochtenden. De instructieavonden zijn 1x per maand op woensdag, aanvang 
20.00 uur in de Oostvaarders (Oostvaardersbosplaats 1) en in De Trekvogel 
(Oostvaardersdiep 16, Almere), afhankelijk van de cursusgroep. De 
excursieochtenden vinden plaats op de zaterdag daaropvolgend, start rond 9.00 uur, 
op een geschikte locatie in Flevoland. 
 
De cursus begint op 3 september 2014 en eindigt begin juni 2014. Tijdens de cursus 
worden thema’s behandeld als vogels in tuin, bos en park, zangvogels, zwaluwen, 
roofvogels en uilen, ganzen en zwanen, eenden, steltlopers, meeuwen en sterns, 
riet- en moerasvogels, geluid en determinatie van vogels. Naast de basis- en 
vervolgcursus, start er nu ook een afrondingscursus.  
 
De kosten voor de cursus, inclusief lesmateriaal en een vogelgids, bedragen slechts 
€55,00. Tevens bent u tot eind december 2015 donateur van de stichting zodat u 
kunt deelnemen aan meer activiteiten en ontvangt u het tijdschrift 'de Grauwe Gans'.  
Aanmelden (voor 27 augustus) kan via het inschrijfformulier dat is te downloaden 
van de website: www.vogelwachtflevoland.nl of het sturen van een mail naar 
cursus@vogelwachtflevoland.nl. Meer info bij Inge Hagens: 06-21620651. 
 
Natuurlijk zijn we als Vogel- en Natuurwacht ook aanwezig tijdens de Dutch Bird Fair 
op 23 en 24 augustus in de Oostvaardersplassen. De Vogel- en Natuurwacht is mede 
hoofdsponsor van deze activiteit, en zal dan ook met een stand, lezingen, excursies, 
kinderactiviteiten en veel meer aanwezig zijn. Meer informatie over dit festival op 
www.dutchbirdfair.nl.  
 
 
Opgesteld door: Wim Sluijs (bestuurslid PR) 
Stichting Vogel- en Natuurwacht ‘Zuid-Flevoland’ 
Telefoon:036 8488541 Mobiel:06 37594870 
 
Meer info over de cursus: Inge Hagens, cursus@vogelwachtflevoland.nl of 06-
21620651 

http://www.vogelwachtflevoland.nl/
mailto:cursus@vogelwachtflevoland.nl
http://www.dutchbirdfair.nl/

