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Lezingen 

L ocatie lezingen: de 
lezingen vinden plaats 
in het voormalige WG

gebouw aan de Eerste Helmers
straat 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 Marian de Groot, secreta
riaat@vogelsamsterdam.nl, 
06-13740370 

Op de VWGA-reis in La Janda trekken grote groepen Ooievaars over 

14 januari 2019 Nieuwjaarsborrel Zoals elkjaar organiseren we een Nieuwjaars
borrel in januari, dit keer op maandag de l 4e. De voorzitter spreekt een woordje, er is 
wat lekkers te drinken en er zijn hapjes, maar het zou onze Nieuwjaarsborrel niet zijn 
zonder de lezing "Voor en Door Leden". Het is traditie dat onze leden op deze avond 
een korte lezing houden over een grappig voorval, een interessante ontmoeting, een 
vertederende situatie, een spannend reisje of wat ook, als het maar over vogels gaat. 
Het mooist is als dat lezinkje gei1lustreerd wordt met foto's of een filmpje. Er is een 
jury, want zoals elk jaar zijn er twee wisseltrofees te vergeven: de Gierzwaluw (eerste 
prijs) en de Bosuil (aanmoedigingsprijs). Zeer gewild! Opgeven kan tot bijna het laat
ste moment, tot en met zondag 13 januari 2019. Vol is vol. Aanmelden kan bij onze 
secretaris, secretariaat@vogelsamsterdam.nl. 

14 februari 2019 De wandeltocht van de Noordzee naar de Zwarte Zee 
gedaan in de voetsporen van de Britse schrijver Patrick Leigh Fermor. 
Jacques Grégoire, voor de leden van de vogelwerkgroep bekend van zijn columns in 
De Gierzwaluw, is op de helft van zijn kunstproject, waarbij hij al lopend door Europa 
de invloed van de geologie op de biotoop onderzoekt en daarmee de verspreiding van 
vogels. 
Zijn eerste indrukken, opgedaan in een tijd waarin veranderingen elkaar in hoog 
tempo opvolgen en de klimatologische gevolgen ervan voor de natuur een steeds 
grotere negatieve invloed hebben op de insecten- en vogelstand, wil hij graag delen. 
De zoektocht naar het ultieme landschap om te schilderen en zijn passie om vogel
soorten te zien en te tekenen, tesamen met zijn hobby langeafstandswandelen, brengt 
hem vanuit Amsterdam naar de grenzen van Europa. 
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Excursies 

Excursies: Vertrek om 08 :OO uur precies, tenzij anders vermeld. Alleen toegankelijk 
voor leden van de VWGA. Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker, warme en/of re
genkleding, 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 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. 

0 p zaterdag 5 januari maken we ons Nieuwjaarsrondje door de regio, op de 
fiets. Een nieuw jaar, een schone lei. Dat geldt ook voor dejaarlijsten die veel 
vogelaars bijhouden. Het is altijd leuk om op te merken welke vogel de eerste 

is die je in een kalenderjaar ziet of hoort. ln het eerste weekend gaan we op de fiets 
in de eigen regio op zoek naar nieuwe soorten voor de nieuwe jaarlijst. We begin-
nen om 9:30 in Frankendael en gaan door naar de Nieuwe Ooster voor onder 
meer de zangvogels, fietsen via de Nesciobrug door het Diemerpark voor weer andere 
soorten, langs de Vijfhoek en over de dijk richting Muiden waar leuke watervogels 
te verwachten zijn, waarvan je de meeste alleen in de winter kunt zien. Als er genoeg 
animo is kunnen we daarna eventueel nog door richting Weesp, langs de Aetsveld
sche Polder en naar de oude begraafplaats Landscroon . Onze gids voor deze dag 
is Arthur Lammertse. 
Verzamelen om 09:30 uur met fiets bij Frankendael, de ingang naast Huize Franken
dael aan de Middenweg. Denk aan warme kleding en wat te eten en te drinken. 
Aanmelden bij g.klerk@xs4all.nl 

Op zondag 20 januari gaan we onder leiding van onze vogeldeskundige Jip Bins
bergen op fietsexcursie door Waterland. 
De nadruk ligt op ganzen en eenden maar we vinden vast ook Smienten, Nonnetjes 
en Goudplevieren. 
Om 08:00 uur verzamelen we bij molen De Gooyer/Brouwerij het U aan de Funen
kade. Warm aankleden en wat eten en (warm) drinken mee is aanbevolen. 
Graag opgeven bij E.M.Binsbergen@uva.nl 

Za 9 februari 2019: Zeeland - autoexcursie 
Informatie over deze excursie is vanaf januari te vinden op onze website. 
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