
 

 
                                                                                                      
 

 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING 
 

De Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen organiseert ook dit jaar een avond 
over uw leefomgeving! 

 

DONDERDAG 12 OKTOBER 2017  –  20.00 tot 22.00 UUR 
 

‘HET LOKAAL’ – HEICOP 24c – KOCKENGEN  
 

(gratis toegang – zaal open met koffie/thee vanaf 19.30 uur) 
 

“WEIDEVOGELS” 
 

Lezing door Astrid Kant – weidevogelexpert 
 

Weidevogels zijn niet weg te denken uit het Nederlandse landschap en zeker ook niet uit 
de omgeving van Kockengen. Maar de aantallen nemen af en van sommige soorten is de 
nabije toekomst zelfs onzeker.  
 
Door goed beheer is er veel te winnen en dat start met goede kennis. Veel boeren, burgers 
en buitenlui zoeken actief naar nesten van weidevogels, markeren ze en brengen ze in 
kaart. Zij zien echter vaak alleen de weidevogels en hun nesten. Het grootste deel van de 
broedcyclus blijft verborgen en juist dat is zo interessant en leuk om te observeren. Wat 
gebeurt er allemaal rond het nest en hoe weten de ouders hun kuikens groot te brengen? 
 
De presentator 
 
Astrid Kant is weidevogelexpert én weidevogelbeschermer in hart en nieren en zij licht voor 
u graag een tipje van de sluier op. Om het wel en wee van onze weidevogels vast te leggen 
zit Astrid al zo’n dertig jaar met haar telelens in haar zelfgemaakte schuilhutten tussen de 
weidevogels. Ze legt van zeer dichtbij het broedgedrag van de weidevogels op beeld vast 
en probeert hiermee de weidevogels een beschermend duwtje in de rug te geven. Haar 
unieke foto’s vertellen voor een groot deel het verhaal. 
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De lezing 
 
In de lezing van 12 oktober komen alle Nederlandse weidevogels aan bod. Vanaf het 
moment dat ze in het voorjaar weer aankomen in Nederland tot het moment van vertrek 
naar het zuiden is hun gedrag vastgelegd. Hoe gedragen de vogels zich in groepsverband 
in maart en wat gaat er allemaal vooraf aan het leggen van de eieren in april? Hoe herken 
je (en bescherm je) de kuikens in mei? 
 
Kortom: een interessante lezing voor iedereen die wat meer wil weten over het 
broedgedrag van weidevogels!  
 
Aanmelding 
 
De toegang tot de lezing is net als voorgaande jaren gratis (en voor aanvang is er ook nog 
gratis koffie of thee!). 
 
Wilt u aanwezig zijn? Aanmelden kan eenvoudig door: 

• een mail te sturen naar info@veenweidegebied.nl, of 

• een sms te zenden of te bellen naar onze voorzitter Sip Koopmans (06-22992181), 
of  

• een briefje in de bus te doen bij Roerdomp 7. 
 
 
 

Wilt ook u bijdragen aan het werk van onze stichting? 
 
Aan veel van de activiteiten van de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen zijn kosten 
verbonden, bijvoorbeeld de kosten van beroepsprocedures, voorlichtingsactiviteiten op de 
basisscholen, dorpsavonden als die op 12 oktober en in voorgaande jaren, en ook 
nieuwsbrieven als deze.  
 
Voor een belangrijk deel van deze kosten zijn wij afhankelijk van donaties van 
sympathisanten die onze doelstellingen steunen.  
Hoe meer u geeft, hoe meer wij voor u kunnen doen. Daarom nodigen wij u van harte uit 
een bijdrage over te maken op onze bankrekening NL49 RABO 0365 5622 97 óf op 12 oktober 
te deponeren in de doos die wij voor u klaarzetten! 
 
Omdat de Stichting Behoud Veenweidegebied Kockengen de ANBI-status heeft, is uw bijdrage 
een geldige aftrekpost voor de inkomstenbelasting. De financiën van de Stichting zijn voor 
iedereen in te zien op de ANBI-pagina van onze website www.veenweidegebied.nl.  
 
 
 

 
 
 

 


