De Gierzwaluw

Activiteiten

De Gierzwaluw
Sanne ter Wal, Annelies de Kleyn en Marian de Groot

Zo 19 juni 8:00 - 10:00 uur Amsterdamse Bos, jeugdexcursie
Met Edith Kuiper lopen we een rondje om de polder Meerzicht, aan de rand van
het Amsterdamse Bos. Zouden er nog weidevogels zitten? Vliegt er misschien een
roofvogel over? Zien we mooie eenden of ganzen? En zingen er nog rietvogels? De
bosvogels aan de rand van de polder laten zich vast nog horen. We gaan dit keer eens
vroeg uit de veren, want vogels zijn 's morgens vroeg het actiefst!
Zo 26 juni 15:00 - 16:30 uur IJdoorn, jeugdexcursie
De lente is voorbij! Voor veel vogels zit de taak van het broeden en jongen grootbrengen er op. Weidevogels zoals Grutto's en Tureluurs verzamelen zich alweer voor de
lange gevaarlijke reis naar Afrika, waar ze overwinteren. Vóór hun reis moeten ze goed
aansterken. Het broedseizoen was vermoeiend en kostte veel energie. De reis gaat héél
veel energie kosten. Dus moeten ze nu een aantal weken heel goed eten. De plas op
polder IJdoom is daar een heerlijke plek voor. Een laatste kans om ze nog te zien! We
hopen er ook Kluten en misschien Lepelaars te zien en verschillende soorten eenden.

Jeugdexcursie Ronde Hoep, met Mark Kuiper en Annelies de Kleyn

Excursies: vertrek om 08:00 uur 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, of je een auto ter beschikking hebt en hoeveel mensen er
kunnen meerijden. Vragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom bij Sanne ter Wal,
06-20378931, shirschler@hotmail.com. Neem contact op als je zelf een excursie wilt
begeleiden.
Jeugdexcursies: deze zijn bedoeld voor jeugd van 7-14 jaar en worden onder leiding van Annelies de Kleyn gehouden. Vaak gaat een andere vogelkenner als begeleider mee. Er mag een ouder mee. Denk aan warme kleding en wat te eten en te drinken.
Er kan een verrekijker worden geleend. Kijk voor uitgebreide informatie op de website.
Opgave verplicht bij Annelies, voor informatie over vervoer en verzamelplaats:
anneliesdekleyn@hetnet.nl
Houd voor wijzigingen in het excursie- en lezingenschema onze website in de
gaten: www.vogelsamsterdam.nl.
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Zo 28 augustus 15:00 - 16:30 uur IJdoorn, jeugdexcursie
Na het broedseizoen gaan veel vogels op reis. In de winter kunnen ze hier niet
genoeg eten vinden. Daarom gaan ze naar het warmere zuiden. Voor die lange reis
moeten ze goed aansterken. Dat doen veel vogels graag in het plas-drasgebied van de
polder IJdoom. Vooral allerlei steltlopers, vogels met lange poten, zoals Watersnippen, Kluten, Kemphanen, Bosruiters en Groenpootruiters vinden daar volop te eten.
Maar ook verschillende soorten eenden kunnen we er zien en misschien ook Lepelaars.

Fietsexcursies

D

it voorjaar organiseert de Gierzwaluwwerkgroep f1etsexcursies in diverse wijken van Amsterdam:

Do 19 mei 20.00 uur West o.l.v. Gerard Schuitemaker,
verzamelplaats le Helmerstraat 106
Do 16 juni 20.30 uur Jordaan o.l.v. Evert Pellenkoft,
verzamelen Marnixbad/Marnixplein
Theo van Lent fietsend met
zijn verrekijker en fototoestel
Vrij 24 juni 20.30 uur Noord o.l.v. Gerard en Mirjam,
paraat.
verzamelen Purmerplein
Do 7 juli 20.30 uur Westelijke eilanden/Spaamdammer
buurt o.l.v. Gert de Jong, verzamelen Barentzplein
Do 14 juli 20.30 uur Zuid o.l.v. Koen Wonders en Thea Dammen,
verzamelen Maasstraat 54
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