
          Midwinteravondlezing 
                                   plus  

                                    Excursie  
 

Boeiende verhalen en plaatjes over vogeltrek en over het ringen van vogels.  
De volgende morgen excursie naar vogelringbaan 

 
Op vrijdagavond 16 december organiseert de Natuurgroep Kockengen haar traditionele Midwinteravondlezing. De avond wordt 
verzorgd door Tijs van den Berg van de Vogelwerkgroep van IVN De Ronde Venen & Uithoorn. Tijs is in zijn vrije tijd 
(gediplomeerd) vogelringer en wil ons de volgende morgen ontvangen op zijn ringbaan. 
 
Lezing: Vrijdag 16 december 
Tijs begint zijn avondlezing met de vogeltrek. Waarom trekken vogels? Is het nieuwsgierigheid naar verre vreemde landen of 
worden ze door kou of honger gedreven? Hoe vinden ze hun weg heen en terug? En hoe weet je of een vogel een trek- of 
standvogel is? 
 
Na de pauze gaat Tijs in op het ringen van vogels. Waarom wordt dit gedaan en wat kun je daarvan leren? In het bijzonder is er 
aandacht voor het ringen van uilen.  
 
De lezing zal plaatsvinden in de basisschool ’t Kockenest, Driestammenweg 2 in Kockengen. 
De lezing begint om 20 uur, de zaal gaat open om 19.30 u, koffie/thee staat klaar. 
Na afloop is er een hapje en drankje om nog even na te praten. 
 
Excursie: Zaterdag 17 december 
We gaan kijken bij het ringen van zangvogels bij het Vogelringstation De Haar in de Eendenkooi van Haarzuilens. Vogels worden 
daar gevangen met zogenoemde mistnetten en daarna gewogen en gemeten en voorzien van een ring. Dat gaan we allemaal 
van dichtbij meemaken. Vogels die in deze tijd gevangen worden zijn ondermeer Roodborst en mezen. Zelfs IJsvogels worden 
daar af en toe gevangen. 

 
 

Wil je mee met deze speciale ringexcursie dan graag een e-mail sturen naar gerard.van.zuylen@natuurgroepkockengen.nl  
Ook zonder bezoek aan de midwinteravondlezing is de excursie de moeite waard.  

We gaan op de fiets er naar toe en verzamelen om 08.00 uur bij de Drie Stammenweg bij de school. We verwachten rond 12.00 

uur weer terug te zijn in Kockengen. Het is verstandig om warme kleding en schoeisel aan te doen.  

Bij slecht weer of harde wind wordt er niet geringd, dan gaat de excursie niet door. We laten dat op tijd aan jullie weten via de 
mail. Dus kijk ’s avonds en ‘s morgens vroeg voor alle zekerheid nog even in je mailbox. Bij geen bericht gaat het door.  
 
De Natuurgroep Kockengen nodigt iedereen van harte uit om naar deze interessante midwinteravondlezing en vogelringexcursie 
te komen. De toegang voor beide activiteiten is gratis, een vrijwillige bijgrage wordt op prijs gesteld. 

Wilt u meer informatie of wilt u de Natuurgroep Kockengen ondersteunen, neem dan contact op met 
ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl      
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