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Februari Het plan is een auto en wandelexcursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen.Houd de website en de Flits in de gaten voor meer informatie.
Zondag 18 maart Oostvaardersplassen auto-excursie
Het voorjaar is aanstaande en in de Oostvaardersplassen is dat al te merken. Het
paartje Zee-arenden is nu actief met balts en versteviging van het nest. Misschien
kunnen we daar wat van mee krijgen. En zou de eerste bruine kiek al terug zijn? Via
Dodaarsweg, Ibisweg, Grote en Kleine Praambult rijden we langs de Knardijk naar
het bezoekerscentrum van dit befaamde natuurgebied. Hier is catering en een toilet
aanwezig. Op de terugweg spotten we vogels langs de Oostvaardersdijk en bezoeken
het uitkijkpunt bij het Jan van den Boschpad en/of de Lepelaarplassen, afhankelijk
van weer, tijd en zin.
Verzamelen om 7.00 uur bij verzamelplaats IJsbaanpad naast de Amstelveenseweg.
Aanmelden bij: Mieke Kranstauber, miekekranstauber@hetnet.nl
September 2018
Najaarsreis (vliegtuig en auto) naar Tarifa in Spanje.
Begeleider: Mike Hirschler
Mike komt op 10 januari 2018 vertellen over deze reis. Geïnteresseerden kunnen zich
alvast aanmelden bij Mieke, miekekranstauber@hetnet.nl

Laat in de middag nog even een rondje om het Lauwersmeer.

Jeugdexcursies
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Zondag 7 januari 2018 Amsterdam-Oost fietsexcursie
Op de eerste excursie van het nieuwe jaar blijven we dicht bij huis. We bezoeken per
fiets verschillende gebieden aan de oostkant van Amsterdam, een mooie gelegenheid
de regiojaarlijst op te starten. Als eerste wandelen we over de Nieuwe Ooster, daarna
rijden we per fiets via Flevopark en Diemerpark verder naar het oosten, langs de Baai
van Ballast en de Kruithoorn naar de pieren van Muiden. Op de terugweg kunnen we
via IJburg rijden en vanaf de Bert Haanstrakade het IJmeer afspeuren op zoek naar
leuke winterwatervogelgasten.
Verzamelen om 9.00 uur bij de ingang Kruislaan van de Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Opgave is niet nodig, maar kan wel bij onze vogeldeskundige Frank van Groen:
fm.vangroen@kpnmail.nl

(Zie voor informatie over aanmelding Activiteiten algemeen)
Zondag 21 januari 10:00 - 11 :30 uur Frankendael jeugdexcursie
Hoe ligt Park Frankendael er in de winter bij? Welke vogels overwinteren er?
We zullen er de 'gewone' parkvogels aantreffen: Kool- en Pimpelmezen, Merels, Winterkoninkjes, Boomkruipers. En Roodborsten, die vanuit Scandinavië hier naartoe zijn getrokken. Vinden we misschien ook Vinken en Groenlingen? Zingt er al een Zanglijster?
Horen we een Boomklever roepen? Vangen we een glimp op van de IJsvogels die hier
de afgelopen jaren gebroed hebben? Horen we misschien de Waterral die hier vaak de
winter doorbrengt? Misschien zitten de Blauwe Reigers al op hun enorme bouwwerken
van nesten. Zij krijgen altijd al vroeg de lente in hun kop. En zijn de Ooievaars 'thuis'?
Natuurlijk zien we ook watervogels.

Zondag 21 januari 2018 Waterland fietsexcursie
Onder leiding van onze vogeldeskundige Jip Binsbergen doen we onze traditionele
fietsexcursie door Waterland. De nadruk ligt op ganzen en eenden maar we vinden
vast ook Smienten, Nonnetjes en Goudplevieren.
Om 8 :00 uur verzamelen we bij de molen/Brouwerij het IJ aan de Funenkade.
Graag opgeven bij: E.M.Binsbergen@uva.nl

Zondag 11 februari 14 :00 - 15: 30 Waterland jeugdexcursie
Waterland is een heerlijke plek voor ganzen om te overwinteren. Als we geluk hebben,
zien we grote groepen Brand-, Kol- en Grauwe ganzen. Als het niet vriest, zitten er vast
Kieviten in de wei en misschien ook Wulpen. In het water hopen we op verschillende
soorten eenden en zien we hopelijk zo'n prachtig Nonnetje. Zijn er ook roofvogels aan
het jagen? En welke vogels zien we door de telescoop op de Hoeckelingsdam zitten?
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