
 
 

Lezing: 

“Winterse vogels van Veldhoven” 

 

Datum  : vrijdag 10 januari 2020 

Tijd  : 14:00–16:00 uur 

Plaats  : ’t Tweespan, Mira 2, Veldhoven 

Uw bijdrage : €2,00 per persoon; dit is inclusief een kopje koffie of thee 

 

 

Als er onder ons mensen zijn die mochten denken dat je tijdens de winter net zo goed 

binnen zou kunnen blijven omdat de natuur levenloos is dan gaat Robbert van Hiele 

proberen ons te laten zien waarom dat geen goed idee is. Veel vogels uit het noorden en 

oosten van Europa vinden 's winters in hun broedgebieden nog maar weinig te eten en 

trekken naar betere oorden. Dat hoeft zeker niet het zuiden van Europa te zijn. 

Nederland is met zijn relatief gematigde klimaat aan de zee een perfecte winterplek. 

Een beetje afhankelijk van wind en weer komen er groepen kleine vogeltjes naar onze 

oorden. Gebonden aan een bepaalde plek zijn ze niet. Is er wat te eten dan blijven ze, is 

het eten op dan trekken ze weer verder. Enkele leuke wintersoorten zijn sijs, keep, 

koperwiek en kramsvogel. En ook zijn er soorten die gewoon in ons land blijven maar wel 

wat meer rond gaan zwerven en zelfs in tuinen terecht komen. Denk aan goudhaan, 

grote bonte specht en zelfs de kuifmees.  

Om Robbert zelf aan het woord te laten: “Met behulp van wat beeldmateriaal en 

bijbehorende verhalen laat ik zien dat je je vorige hobby's op een laag pitje kunt zetten 

en beter naar buiten kunt gaan. Ik geef namelijk ook aan waar je ze in en rond 

Veldhoven deze winter zou kunnen vinden. Vindgaranties geef ik niet maar heb je heel 

veel geduld, een goede verrekijker, kun je stil zijn en wil je naar buiten dan heb je een 

goede kans ze ook echt in beeld te krijgen”. 

 

Voor inschrijving tot uiterlijk 7 januari: 

(Graag bij “ Lidnummer” een 0 invullen) 

 
 

 

 

https://veldhoven.pvge.nl/index.php?option=com_rsform&formId=484


De kuifmees 

 

 

Het sijsje 

 

 

 



Robbert met zijn vrouw aan het vogel-spotten in Noord-West Engeland 

 


