
De Gierzwaluw 

Activiteiten _________________ Roely Bos 

Big Day 2017 met Philip Plenckers en Tohar Tal 

Er is nog niet veel 'normaal' en als je het goed beschouwt leven we al een jaar 
in voor de naoorlogse generatie tamelijk uitzonderlijke tijden. We hebben het 
jaren kunnen hebben over de oliecrisis en de daaraan verbonden autoloze 

zondag (heerlijk!), maar nu wordt die herinnering overtroffen door deze toekomstige 
herinnering: loek down, avondklok, ernstige beperkingen. En toch zijn er activiteiten 
in het veld! 
We hebben de maandelijkse excursies in tweetallen. Ze hebben de grote belangstelling 
van onze leden en worden met veel genoegen bezocht, en verslagen! Kijk op onze 
website voor meer informatie en lees de Nieuwflits. De eerstvolgende op 14 april 
gaat naar De Bretten , een ruige strook aan de westkant van de stad, zeer geschikt 
voor riet- en struweelvogels. Geniet ervan zolang het kan, want er zijn weer snode 
plannen bij de gemeente om de recreatie in dat gebied uit te breiden. Ook erg geschikt 
voor het zoeken van paddestoelen. 
Zaterdag 8 mei 2021 is het dan weer tijd voor onze Big Day! Het is een compe
titieve manier van vogelen, want het is de bedoeling binnen 24 uur zoveel mogelijk 
soorten vogels in ons werkgebied te noteren. Dat kan al in de nacht beginnen, met 
uilensoorten en overtrekkende ganzen. Er zijn duo's en trio's die op de flets gaan (uit
dagend maar ook onderweg zie en hoor je veel) en anderen nemen de auto voor meer 
gemak en een grotere actieradius. Aan het eind van de dag worden de scores van de 
deelnemers naast elkaar gelegd, zien ze welke niet ontdekte soort wel door iemand 
anders is gevonden, en wordt het winnende team aangewezen. Doe mee en geef je op 
bij Philip Plenckers, philip@plenckers.nl 
Ook in mei, op de 12<, wordt een tweetallen-excursie gegeven, waar die naartoe 
gaat is op dit moment nog onbekend. 
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