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mdat de lezing van Jip Louwe Kooijmans op 13 februari 2017 niet doorging en we
op dit moment nog geen andere datum hebben gepland verzoek ik u op onze website www.vogelsamsterdam.nl te kijken.
Locatie lezingen: de lezingen vinden plaats in het voormalige WG-gebouw aan de Eerste
Helmersstraat 106M. Betaald parkeren tot 24:00 uur. OV: tram 1, halte J.P. Heijestraat.
Aanvang 20:00 uur; zaal open 19:30 uur. Toegankelijk voor leden en niet-leden.
Meer informatie bij Marion de Groot, secretariaat@vogelsamsterdam.nl, 06-13740370.

Excursies 2e kwartaal 2017

Erik Hölscher
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lgemeen: 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. Autokosten worden gedeeld, scholieren en studenten aangepast
tarief. Vragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom bij Erik Hölscher, e.holscherl@
upcmail.nl. Neem contact op als je zelf een excursie wilt begeleiden.
Houd voor wijzigingen in het excursieschema onze website in de gaten:
www.vogelsamsterdam.nl.

Za 22 april 2017 Zwillbrocker Venn auto en wandelen
Vlak achter Groenlo, over de Duitse grens, op ongeveer zeven kwartier rijden vanaf Amsterdam, ligt het Zwillbrocker Venn. Een mooi natuurgebied waar Flamingo's broeden.
En die Flamingo's zijn ons hoofd-target.
Op de volgende link is veel info te vinden: http://www.wandelbeeld.nl/wandelen-oostgelre/wandelroute-zwillbrocker-venn/info-zwillbrocker-venn/
Reken op een stevige wandeling daar ter plaatse. En er zitten vast niet alleen Flamingo's
in dat Naturschutzgebiet.
Start 7.00 (vroeg weg want het is een behoorlijk eindje rijden), verzamelplaats IJsbaanpad-Amstelveenseweg.
De excursie duurt de hele dag . Onze vogeldeskundige van deze dag is Jan Brandenbarg.
Max 5 auto's en max 20 deelnemers. Opgave bij Erik Hölscher, e.holscherl@upcmail.nl

10

Jaargang 55 Nummer 1 Maart 2017

Mei 2017
In mei zullen er twee kleine/korte excursies worden georganiseerd in en om Amsterdam.
Dit is een tijd dat er ook in de buurt veel valt te genieten. Fietsen en/of wandelen. Duur
een dagdeel, ochtend, avond.
Specifiekere informatie komt op de website www.vogelsamsterdam.nl te staan.
Juni 2017
Vooralsnog staat er een wandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen op het programma. Deze wordt nog uitgewerkt.
Za 8 of 15 juli 2017 Leusden Nachtzwaluwen! auto en wandelen
Waarom 8 of 15? Deze excursie is regengevoelig, dus als het de 8ste erg slecht is verschuiven we de excursie naar een week later.
In juli gaan we in op zoek naar de Nachtzwaluwen. We zoeken die op in Leusden,
Utrecht. Nachtzwaluwen worden actief bij de schemering, dus zeg maar zo rond 22.00
uur. Dan laten ze hun kenmerkend geluid horen en zijn ze wellicht ook te zien. In de
buurt kun je ook overdag leuk vogelen. Dus wordt het programma: Met de auto naar het
Leersumseveld. Daar een paar uur wandelen in het natuurgebied, hei, bos en vennetjes.
Rond 19.00 uur gaan we naar een pannenkoekenhuis in Leusden op loopafstand van de
Nachtzwaluwen. Eten en rond 22.00 uur op pad. Reken er niet op datje voor 24.00 uur
weer thuis bent. We brengen mensen die niet op de fiets zijn wel naar huis als het openbaar vervoer niet meer werkt.
Max 5 auto's met max 20 mensen; aanmelden bij Erik Hölscher, e.holscherl@upcmail.nl.
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