Activiteiten
Sanne Hirschler 8: Jan van Til

V

oor de excursies worden nieuwe excursieleiders gezocht. Veel vogelkennis is niet per se
noodzakelijk, het gezamenlijk naar vogels kijken staat voorop. Vind je het leuk om zelf
een excursie te organiseren? Meld je dan bij Sanne Hirschler, 06-20378931, shirschler@
hotmail.com.

Excursies: Vertrek om 8.00u precies, tenzij anders vermeld. Alleen toegankelijk voor leden van de
VWGA. Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker, warme en/of regenkleding, en evt. een bandenplaksetje. Meld je tijdig aan bij de excursieleider, met name voor auto-excursies. Vermeld hierbij: naam
en telefoonnummer, heb je een auto beschikbaar, en zo ja, hoeveel mensen kunnen er meerijden.
Locatie lezingen: de lezingen vinden plaats in het voormalige WG-gebouw, Eerste Helmersstraat 106 M. Betaald parkeren tot 24.00u (€3/uur). OV: halte J.P. Heijestraat.
Aanvang: 20.00u; zaal open 19.30u. Toegankelijk voor leden en niet-leden.
Meer informatie bij Jan van Til, 020-6326107, chantelavie@yahoo.com.
Di 21 januari 2014: Presentatie voor-en-door-leden El: nieuwjaarsborrel VWGA
Intussen is het traditie: de volgende voor-en-door-leden avond kondigt zich aan. De opzet is onveranderd. De deelnemers doen in kort bestek verslag van hun allerindividueelste vogelobservaties. De
bijdrage bestaat uit een kort betoog over je observatie en foto's of filmmateriaal (op memorystick).
De mini-reportage mag drie tot maximaal acht minuten duren. Een vakbekwame jury looft de
Gierzwaluw-wisseltrofee uit aan de winnende deelnemer.
Het wedstrijdelement is ludiek. Je bijdrage hoeft echt niet van de bovenste plank te zijn om mee te
doen. Het gaat erom dat we elkaar deelgenoot kunnen maken van onze vogelobservaties.
Geef je op bij Jan van Til, chantelavie@yahoo.com, 06-18141772.
Bij opgave graag vermelden hoeveel tijd je nodig denkt te hebben.
Bij de opening van de avond houdt voorzitter Frank van Groen de nieuwjaarsspeech. Aan het slot
van de avond biedt de VWGA de aanwezigen een drankje aan.

Di 11 maart: Natuur achter de Lijn van Wallace lezing MarcArgeloo
Op 7 november 2013 is het honderd jaar geleden dat de vermaarde Britse natuurontdekkingsreiziger en grondlegger van de evolutietheorie Alfred Russel Wallace overleed. Wallace dankt zijn faam
voornamelijk aan zijn reis door voormalig Nederlandsch-lndië die van 1854 tot en met 1862 duurde
en op grond waarvan hij zijn vermaarde boek The Malay Archipelago schreef. De Lijn van Wallace is
een scheidslijn tussen het westen en midden van Indonesië met aan weerszijde een fundamenteel
andere samenstelling van de zoogdier- en vogelwereld.

4

De Gierzwaluw JAARGANG 51 NR 3 DECEMBER 2013

Zwarte Zeekoet is mogelijk langs de Brouwersdam

Marc Argeloo is bioloog en internationaal natuurbeschermer, onder meer werkzaam bij Natuurmonumenten en WNF. Hij werkt sinds 1990 in genoemd gebied, aanvankelijk gestart met onderzoek
aan een van de meest tot de verbeelding sprekende vogelsoorten uit het gebied, de Maleo van
Sulawesi, en sindsdien betrokken geraakt bij uiteenlopende natuurprojecten. Vogels fotograferen
is in een donker en bedompt regenwoud geen eenvoudige opgave. Tijdens de 'vrije uurtjes' tussen
het werk door een mistnet spannen bracht vaak uitkomst, van Sulawesi tot op Papoea (Indonesisch
Nieuw-Guinea). Deze lezing geeft een beeld van natuurbeschermingswerk in Indonesië en toont een
deel van de bijzondere natuur, de mensen en de vogelwereld in het oosten van de archipel.

Zo 16 maart: Brouwersdam auto-excursie
De dagen beginnen al te lengen en dan loont het de moeite wat verder weg te gaan. We bezoeken de toplocaties op de Zuid-Hollandse eilanden en in het noorden van Zeeland: Kwade Hoek,
Romeinse weg, Brouwersdam en Prunjepolder. Afhankelijk van recente waarnemingen nemen we
misschien ook Koudenhoek, het Oudeland van Strijen of andere locaties in deze rijke vogelregio in
onze excursiedoelen op nemen.
Excursieleider: Frank van Groen, 020-7762160, fm.vangroen@kpnmail.nl
Verzamelen: Stadionplein, tussen de twee FEBO's
LET OP: vertrektijd 7.00

Za 12 april: Rondehoep en Landje van Geijsel fietsexcursie
April, een bijzondere tijd. Steltlopers en zangers keren terug uit het zuiden. We zoeken ze op tijdens
de fietsexcursie op naar het Landje van Geijsel, Waverhoek en Botshol. In voorgaande jaren hebben
we al vele mooie waarnemingen gedaan. Wat zal deze excursie brengen?
Excursieleider: Rutger Rotscheid, 020-6004312, rrotscheid@hotmail.com
Verzamelen: Ingang begraafplaats Zorgvlied, Amsteldijk 273
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