Komende activiteiten
Voor excursies gelden de volgende regels (tenzij anders vermeld): Verzamelen op het Stadionplein
tussen de twee FEBO's, Vertrek om 8 uur precies, Zorg zelf voor eten, drinken en evt. regenkleding,
Meld je vooraf aan bij Jip Louwe Kooijmans: 020-4223938, mgavleeuwen@chello.nl
Voor de lezingen en de inventarisatieavond geldt Nivonhuis, Polderweg 94, Amsterdam (vlakbij de
Middenweg/ tramlijn 9) 20.00u tot ongeveer 22.00u (vanaf 19.30u is er koffie/thee). De toegang is
gratis. Voor meer informatie over de lezingen: Edial Dekker, 020-6933140, edial.d@12move.nl.

zo 18 augustus: Rondje Noord-Holland
auto-excursie Rond deze tijd van het jaar verblijven
veel watervogels op de ondergelopen bollenvelden.
Tussen de grote groepen doortrekkers worden ieder
jaar schaarse sterns en steltlopers gezien. We laten
ons verrassen ...

Di 17 september: Vogelcafé! Vanaf 20.00u is
iedereen welkom in café "De Doelen" op de Kloveniersburgwal nr. 125 om vakantie, waarnemingen in
de regio of daarbuiten, e.a. zaken te bespreken.

Zo 29 september: Camperduin of Maasvlakte auto-excursie Afhankelijk van het weer en
de vogels kiezen we op het laatste moment ons reisdoel. Wie ooit met windstil weer in dichte mist op
Camperduin stond, begrijpt wel waarom. En tijdens
de excursie van 15 oktober 2000 ... grrrr! ! !

Di 8 oktober: Roofvogels in Flevoland:
Ton Eggenhuizen Ton's lezing gaat over zijn ringwerk in Flevoland aan Buizerd (ook een beetje Torenvalk, Ruigpootbuizerd en Havik), zowel bij
nestjongen als vogels in de winter. Ton werkt bij
de Vogelbescherming Nederland en is daar verantwoordelijk voor het regionale beschermingswerk. Het ringwerk aan roofvogels leverde een
schat aan interessante informatie en dia's op. Een
deel van de lezing is gericht op determinatiekenmerken. iedereen die geïnteresseerd is in het op
leeftijd en geslacht brengen van Ruigpootbuizerds, moet zeker komen. Ton gaat ook in op de
trends in de Buizerdpopulatie van de afgelopen
jaren (tot en met 2001), in samenhang met het
voedselaanbod en in vergelijking tot de populatietrends in de rest van Nederland.

Za 2 november:' Vogels van de duinen,
Noord-Hollandse Vage/dag Buurthuis West-End, Lijsterbesstraat 10a, Den Helder zie p. 8

Zo 3 november: Starrevaart en Omgeving
auto- & wande/excursie Ter compensatie van het ver-
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lies van een paar mooie vogelgebieden legde de provincie Zuid-Holland deze plas aan. Het gebiedje is
goed te overzien vanaf een dijkje en vanuit een kijkhut en bovendien het gehele jaar door interessant. In
deze tijd van het jaar zitten hier veel soorten eenden
en zwanen.

Ma 11 november: Sperwers in de binnenstad Jip Louwe Kooijmans Sinds 1995 broedt de
Sperwer jaarlijks met één of meer
paartjes in de binnen- •
stad van Amsterdam,
. ~ -2,
in sommige jaren op ~ .
j~
~
slechts 200 meter
van de Dam. Van 12 mei
2000 tot en met 11 mei 2001 fotografeerde Jip de Sperwers in
een territorium bij het Tropenmuseum. De plaatjes geven een totaalbeeld van de
jaarcyclus van de vogel. De broedbiologie van
stadse Sperwers wijkt in bepaalde opzichten duidelijk af van die van soortgenoten in buitengebieden. Aan de hand van dia's die gemaakt zijn bij
verschillende nesten, belicht Jip de belangrijkste
aspecten van het Sperwerleven in de binnenstad.
Daarna toont hij dia's van de afgelopen twee jaar
van andere vogels in Amsterdam, zoals de Ooievaars van Frankendael.
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Do 28 november: Kennismaken met inventariseren Warming-up voor de cursus van
volgend voorjaar. Zie voor toelichting p. 10

Zo 15 december; Brouwersdam, auto-excursie Een extra trui en warme koffie zijn in dit barre
oord geen luxe. Maar vogels zitten er altijd. Natuurlijk rijden we 's middags nog een rondje over de
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden op zoek naar
ganzen en roofvogels. Een ideale kans om op de valreep je jaarlijst op te halen.
Wo 23 april - Wo 7 mei 2003: Cóbdar, voorjaarskamp Zie p. 9
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