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Excursies/Lezingen 
Roely Bos 

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 hier
bij 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 Mieke Kranstauber, 
miekekranstauber@hetnet.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. 

De lezingen hebben plaats op ons vaste adres Eerste Helmersstraat 106 M, start 20:00 
uur, zaal open 19:30 uur. 

3 oktober 2018 lezing Jelle Harder 
Op deze woensdagavond houdt ijsvogelkenner Jelle Harder een audiovisuele presenta
tie over deze fraaie vogel, hierbij wellicht bijgestaan door Amsterdamse kenners. Zie 
voor uitgebreide informatie onze website. 

oktober 2018 auto-excursie 
Medio oktober is de verrassings-/twitchexcursie. 
Houd de website en de Nieuwsflits in de gaten voor defmitieve datum en inschrijving. 

november 2018 IJmuiden wandel- en auto-excursie 
In november gaan we naar de Pier van IJmuiden. 
Houd de website en de Nieuwsflits in de gaten voor defmitieve datum en inschrijving. 

december 2018 Friesland auto-excursie 
Zaterdag 8 december gaan we naar Friesland. Hier gaan we ongelooflijk veel ganzen 
zien waaronder bijzonder soorten, en ook Kleine en Wilde Zwanen en leuke eenden. 
We kunnen steltlopers zien foerageren en misschien gaan we op de schorren kijken 
naar Sneeuwgorzen, Strandleeuweriken en mogelijk Fraters. 
Ook maken we kans op roofvogels zoals Blauwe Kiekendief, Ruigpootbuizerd en wie 
weet wat nog meer. 
Herman Postma is de begeleider. 
Houd de website en de Nieuwsflits in de gaten voor meer informatie en inschrijving. 
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januari 2019 Amsterdam e.o. twee.fietsexcursies 
De plannen zijn om het nieuwe (vogel-)jaar goed te beginnen met een fietstocht langs 
diverse gebieden in Amsterdam. 
Later in januari onze traditionele f1etsexcursie naar Waterland. 

Dinsdag 10 tot en met zaterdag 21 september 2019 gaan we met leden van de 
Vogelwerkgroep Amsterdam naar Georgië. 
We vliegen op Tbilisi en reizen al vogelend naar Batumi (Zwarte Zee) waar we meer
dere dagen gaan genieten van de najaarstrek. 
Kijk op de website voor het volledige programma. 
Als je belangstelling hebt om mee te gaan, stuur dan een mail aan: 
miekekranstauber@hetnet.nl 
Zij stuurt je dan een boekingsformulier toe. 

Excursie Tarifa, bij Faro de Trafalgar, 15 september 2018 
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