Activiteiten
Kaalplukactie Kinseldam, 14januari 2006

L

ocatie lezingen en bijeenkomsten: Heemtuin De Wiedijk, S.F. van Oss-straat 1, Amsterdam-Osdorp;
tram 1, 17 en bus 23. Tijd: 20.00u - 22.00u; zaal open 19.30u) Toegankelijk voor zowel leden als
niet-leden. Vrijwillige bijdrage: 1 euro; incl. koffie of thee. Meer informatie: Edial Dekker, 020-6933140,
ed ia l@hetnet.nl.
Voor de excursies van de VWGA geldt: Vertrek om 8 uur precies, behalve op 10 juni. Zorg zelf voor eten,
drinken, verrekijker en eventueel warme en/of regenkleding. Alleen toegankelijk voor leden van de Vogelwerkgroep. Meld je tijdig aan bij de desbetreffende excursieleider, met name bij auto-excursies.
Verzamelpunten: Molen De Gooijer hoek Funen kade - Zeeburgerkade. Café Oostoever Oostoever 1, op het
terras (NO-punt Sloterplas naast rotonde aan eind Jan Evertsenlaan). Zorgvlied toegangshek begraafplaats
Amsteldijk. Stadionplein parkeerplaats tussen de twee FEBO's.

Zo 19 maart: Houtrakkerbeemden en Inlaagpolder ochtend-fietsexcursie
Het afwisselende landschap ten westen van Amsterdam is rijk aan vogels. Half maart zijn nog volop
overwinterende watervogels aanwezig, terwijl de eerste weidevogels alweer arriveren.
Excursieleider: Rutger Rotscheid, 020-6004312, rrotscheid@hotmail.com
Verzamelen: Café Oostoever

Vr 24 maart: Algemene Ledenvergadering VWGA
De uitnodiging en het jaarverslag vindt u in deze Gierzwaluw.

Za 25 maart: Flevopark, Uburg en Diemerpark ochtend-fietsexcursieKNNVAmsterdam
We maken een wandeling door het Flevopark op zoek naar de eerste Tjiftjaffen en de laatste wintergasten,
zoals Koperwiek en Sijs. Daarna fietsen we naar IJburg en Diemerpark.
Excursieleider: Evert Pellenkoft, 020-6279257
Starttijd: 8.00u ingang Flevopark bij koffiehuis Et speeltuin

Zo 9 april: De Stulp auto-/wandelexcursie
Het dichtstbijzijnde heidegebied bij Amsterdam herbergt een aantal (zang-)vogels die je pas weer tegenkomt verder op de Veluwe. Veel van deze soorten zijn al vroeg in het voorjaar actief met zang en balts,
zoals Boomleeuwerik, Roodborsttapuit en Zwarte Specht.
Excursieleider: Jip Lauwe Kooijmans, 020-4223938, jip_lk@hotmail.com
Verzamelen: Stadionplein

Zo 23 april: Hilversumse Bovenmeent fietsexcursie¾-dag
Dit natte gebied ten zuiden van het Naardermeer is aangekocht door Natuurmonumenten. De verhoging
van het waterpeil, onder andere om verdroging van het Naardermeer tegen te gaan, maakt het gebied
zeer aantrekkelijk voor vogels. Er foerageren Lepelaars en verschillende soorten zwaluwen. Ook kans op
Snor, Kleine Zilverreiger en Gierzwaluw.
Excursieleider: Rutger Rotscheid, 020-6004312, rrotscheid@hotmail.com
Verzamelen: Zorgvlied
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Za 13 mei: Big Day VWGA
Dit jaar wordt voor de 4e keer een Big Day georganiseerd in het werkgebied van de VWGA. Teams van
maximaal vier personen proberen binnen één etmaal zoveel mogelijk soorten vogels te zien. Vorig jaar
is het oude record uit 1998 (103 soorten) verpletterd door de 118 soorten van Wim van der Schot en
Jan Mulder. Hoogtepunten waren Buidelmees, vier soorten uilen, Kwartel, Dwergstern, Sneeuwgans, Appelvink, Kleine Zilverreiger, Beflijster, Poel ruiter en Gekraagde Roodstaart. Door het slechte weer van 7 mei
2005 lijkt er voldoende ruimte te zijn om het record te verbreken.
Wat heb je nodig voor een Big Day? Een verrekijker en een redelijke kennis van vogels. Een team van
minimaal twee vogelaars. Vervoer: fiets, auto of te voet. Doorzettingsvermogen en conditie.
De volgende dag, zondag 14 mei, spreken we af om 15.00u. in café East of Eden, Linnaeusstraat 11 a om
de lijsten te vergelijken, ervaringen uit te wisselen en de winnaars te huldigen. Het is het leukst als van
elk team minimaal één persoon aanwezig is. Teams kunnen zich opgeven bij: Bart de Knegt, 06-19416159,
bartdeknegt@yahoo.com, of Merijn van Leeuwen, 06-41058552, merijnvanleeuwen@yahoo.com

Za 20 mei: Texel busexcursie KNNVAmsterdam
Het centrale thema is het ontstaan van de huidige vorm van het eiland; de excursie leidt langs punten die
de aardkundige en cultuurhistorische geschiedenis laten zien. Op deze basis gaat de natuur haar eigen
weg; het rondje Texel is ook rijk voorzien van natuurlijke momenten. Afsluiting in het pannenkoekenhuis.
Eindtijd uiterlijk 20.30u. Aanmelden: stort €23,50 op giro 8983804 t.n.v. Excursie/lezingencommissie
KN NV afd. Amsterdam te Amsterdam o.v.v. Texel.
Excursieleider: Norbert Daemen
Verzamelen: 7.30u Amstelveen (hoek Handelsweg/Handelsplein). 7.45u busstation Zuid WTC (Strawinskylaan). 8.00u station Sloterdijk

Zo 21 mei: Diemerpark ochtend-fietsexcursie
Voorjaar op een qua trek spannende plek van Amsterdam. Naast de in mei aanwezige zomergasten kan de
voorjaarstrek voor een onverwachte verrassing zorgen.
Excursieleider: Jip Lo uwe Kooijmans, 020-4223938, jip_lk@hotmail.com
Verzamelen: Molen de Gooijer
Za 10 juni: Kampina auto-/wandelexcursie
Kampina is een natuurgebied in Noord-Brabant en bestaat uit heidevelden, vennen, gemengd bos,
beekdalen en blauwgraslanden. Dit zorgt voor een grote diversiteit aan vogels, waaronder Geoorde Fuut,
Boomvalk, Wielewaal, Gekraagde Roodstaart en Bonte Vliegenvanger. Tevens herbergt
het gebied een aantal interessante vlinder- en libellensoorten. Het maximum aantal deelnemers is 16.
Excursieleider: Ellen de Bruin, 0294-257650, ellen.de.bruin@hotmail.com
Verzamelen: Stadionplein
Let op: vertrektijd: 07.00 uur
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Za 17 juni: Algemene lnventarisatiedag KNNVAmsterdam
Voor de achtste maal o.l.v. Geert Timmermans. Meer informatie volgt op www.knnv.nl/amsterdam.
REIZEN---------------------

Vr 21 april t/m vr 5 mei: Lesbos tweeweeksevogelreiso.l.v.JanTimmer
Inmiddels is de inschrijving gesloten, voor beide weken.

Vr 1 t/m ma 4 september:
Pelagische tocht Golf van Biskaje vierdaagseauto-/bootexcursie
Dit is mogelijk het laatste jaar dat de P&O ferry de oversteek maakt van Portsmouth, Zuid-Engeland naar
Bilbao, Noord-Spanje. Er zijn maar weinig plekken op aarde waar de oceaan zoveel van zijn juweeltjes
prijsgeeft als in de Golf van Biskaje. We hebben op onze tocht kans op maar liefst zes soorten pijlstormvogels (waaronder Grote, Kuhls en zelfs Kleine). verschillende soorten stormvogeltjes en jagers, en landvogels die op de boot komen uitrusten. Misschien nog indrukwekkender zijn de zeezoogdieren: in het diepe
gedeelte worden Gewone Vinvis en meer dan honderd Gewone en Gestreepte Dolfijnen gezien. Daartussen zoeken we naar Grienden, Tuimelaars en zeldzame soorten als de Cuvier's Spitssnuitdolfijn, Gramper
of zelfs een Blauwe Vinvis. Ook Maanvissen, tonijnen en haaien worden regelmatig vanaf de boot gezien.

Verenigingsnieuws
Hanna Hirsch

H

ieronder vindt u de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Wat betreft de stukken
die tot nu toe werden toegestuurd, zijn enkele veranderingen doorgevoerd. Het jaarverslag wordt aan
iedereen per post verstuurd. De fenologielijst is te downloaden op onze website en kan in papieren vorm
worden opgevraagd bij het secretariaat. Op de ALV zal worden besloten of de ledenlijst nog jaarlijks zal
worden rondgestuurd aan alle leden.
Opnieuw wil ik u verzoeken uw e-mailadres naar het secretariaat te sturen. Momenteel heeft de helft van
de leden de nieuwsbrief van begin dit jaar per post gekregen. Van deze mensen is er geen e-mailadres
bekend. Soms is er een oud adres of werkadres, dan graag het juiste e-mailadres sturen.
iedereen wordt verzocht de contributie voor 2006 te betalen. Deze bedraagt voor leden€ 15,00 en voor
huisgenootleden € 4,50. Er is een acceptgirokaart bijgevoegd.
Er zijn enkele openstaande taken waarvoor we mensen zoeken:
• Docent(en) voor de cursus Vogels Herkennen; oktober 2006- juni 2007;
• Iemand die de waarnemingen op AVN verzamelt;
• Ondersteuning bij de lezingen/avonden: koffie- en theezetten, helpen opruimen.

Kijk op www.companyofwhales.co.uk onder 'latest news' om een indruk te krijgen van de waarnemingen.
Anders dan tijdens een 'normale' walvistrip moeten we alles zelf ontdekken en varen we op een grote boot
die door moet varen. Maar dit nadeel is vergeten als de eerste vinvissen hun hoofd boven water steken!
Je kunt je individueel opgeven, maar uiteindelijk moeten er wel voldoende auto's zijn om van en naar
Portsmouth te geraken. Definitieve boekingen bij P&O zullen gedaan worden per complete auto. Graag zo
snel mogelijk opgeven, want hoe eerder je je opgeeft hoe groter de kans op vervoer en goedkope hutten.
Kosten:

circa€ 260 p.p. bij vier personen per auto en per hut, excl. eten & drinken
(wanneer men met zijn tweeën reist, komt er circa€ 90,- p.p. bij)

Opgeven:

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2006
Geachte leden,
Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwerkgroep Amsterdam op vrijdag
24 maart a.s. om 20.00u. in het gebouw van heemtuin De Wiedijk.
We zijn op zoek naar een kandidaat voor het bestuur, aangezien Kin ie Lont haar bestuursfunctie neerlegt.
Kandidaten kunnen worden voorgedragen tot tien minuten voor aanvang van de vergadering.
De notulen van de ALVvan 2005 zijn toegezonden aan de toen aanwezigen. Deze kunnen worden
opgevraagd bij het secretariaat en zijn aanwezig op de vergadering.

Bart de Knegt, 06-19416159, bartdeknegt@yahoo.com, of
Merijn van Leeuwen, 06-41058552, merijnvanleeuwen@yahoo.com

Zo 8 oktober: Pelagische tocht Noordzee bootexcursie
In de herfst op de Noordzee: eindelijk de kans om allerlei zeldzame zeevogels te zien. Vanaf Neeltje Jans in
Zeeland vertrekken we om half acht om een dag lang zeevogels te kijken. We varen zo'n 30 kilometer op
zoek naar onder meer Vale Pijlstormvogels, Vorkstaartmeeuwen en jagers.
Indien de tocht wordt afgelast vanwege het weer (windkracht 8 of meer), dan krijgen de deelnemers het
betaalde bedrag terug. De eindtijd is circa 17.00u. Er is plaats voor 45 mensen.
Kosten:
€ 35 p.p. voor de boot
Opgeven: jan.timmer@oriolus.nl (of 020-6274332) én door overmaking van€ 35 op gironummer
8196696 t.n.v. J. Timmer, Amsterdam onder vermelding van "pelagische tocht".
Vertrek: zondag 8 oktober 07.30u werkeiland Neeltje Jans

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen bestuur
3. Verkiezing nieuw bestuurslid
4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2005
5. Jaarverslag 2005
6. Verslag van de kascommissie
7. Financieel verslag
8. Begroting en voorstel tot contributieverhoging
9. Structuurplan: evaluatie na twee jaar functioneren met verschillende werkgroepen
10. Openstaande taken
11. Ingebrachte agendapunten
12. Rondvraag
13. Sluiting
Na de vergadering zal een DVD worden getoond die door AT5 is gemaakt tijdens de kaalplukactie op de
Kinseldam. Deze DVD is veel uitgebreider dan de 3 minuten durende uitzending van maandag 16 januari
jl. Ik hoop u te ontmoeten op 24 maart!
Jip Lauwe Kooijmons, voorzitter
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