Lezingen | Excursies | Agenda
De Activiteitencommissie is de slagader van ons verenigingsgebeuren. Onze Vogelwerkgroep blijft een ‘werk’groep zolang er activiteiten zijn, waaraan alle leden actief
mee kunnen doen. Ook voor het laatste kwartaal van 2018 staat er weer van alles te
gebeuren in onze vereniging. Lees en doe mee ...

Zaterdag 29 september | Excursie naar Balgzand (ook leden van de
jeugdvogelclub welkom)
Balgzand is te vinden in de uiterste Noordkop van Noord-Holland, tussen Den Helder en Wieringen. Het is een deel van de Waddenzee. Het vogelleven is hier bijzonder
rijk, omdat het Balgzand twee maal per dag droogvalt en dan eindeloze zand- en
slikplaten blootlegt, waar veel schelpdieren, wormen en slakjes te vinden zijn. Eind
september is de vogeltrek in volle gang en soorten als Kanoetstrandloper en Rosse
Grutto zijn in grote aantallen aanwezig. Ook de Rotganzen zijn waarschijnlijk weer
terug. We krijgen met wat geluk verschillende soorten sterns, Zwarte Ruiter, Krombekstrandloper en Slechtvalk te zien. Een gids van Landschap Noord-Holland wijst
ons op de talrijke vogels op het Balgzand. Deze excursie is een gezamenlijke activiteit met onze Jeugdvogelclub. Opgeven (verplicht!) met een mailtje naar activiteitencommissie@vwgzkl.nl. Vermeld in je mail je mobiele nummer en of je mee wilt rijden
of juist plaats in je auto aanbiedt.
Verzamelen op het parkeerterrein van Ikea, aan de kant van het station om 8.30 uur. De
excursie start vanaf Natuurinformatiecentrum ’ t Kuitje, Oostoeverweg 80 in Den Helder
en duurt van 10.15 uur tot 12.15 uur. Aantal deelnemers is maximaal 30. De kosten zijn
€6,50 voor volwassenen en €3,50 voor kinderen.
Zaterdag 6 oktober | Euro Birdwatch
Euro Birdwatch is in feite een mega-trekvogeltelling, waarbij verspreid over het
land (en heel Europa) trekvogels worden geteld op telposten. Tijdens deze excursie
volgen we een tijdje de vogeltrek vanaf de telpost op een hoog duin in het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland. De deelnemers zullen gewezen worden op de verschillende vliegbeelden en de specifieke roepjes van de doortrekkende soorten. Ook zal er
uitleg gegeven worden op welke wijze de aantallen vogels in grote groepen worden
geschat.
Verzamelen om 8.00 uur op de parkeerplaats van restaurant Parnassia, Bloemendaal aan
Zee. De telpost is halverwege het parkeerterrein aan de oostkant. Eef Kieft is aanwezig.
Zaterdag 6 oktober | Vogelringstation Waterleidingduinen
Het Vogelringstation in de Amsterdamse Waterleidingduinen is via de ingang aan de
Zandvoortselaan bereikbaar. We beginnen met een wandeling van zo’n 30 minuten.
Een mooie voorbereiding op deze verscholen plek in de duinen. Op het terrein van
het Vogelringstation krijgen we uitleg van de vrijwilligers die in de trektijd vogels
vangen met verschillende netten om ze daarna te determineren, meten, wegen en
natuurlijk ringen.
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Opgeven vooraf is noodzakelijk en kan met een email naar activiteitencommissie@
vwgzkl.nl Je krijgt dan bericht over het startpunt. Er is plaats voor maximaal 10
deelnemers. Wacht niet te lang met aanmelden, want het is een populaire excursie!
Bij aanmelden graag je 06 nummer vermelden. Bij slecht weer worden de deelnemers een dag van tevoren geïnformeerd en wordt een alternatieve datum gezocht.
De excursie start om 9.00 uur en eindigt rond 12.00 uur. We worden ontvangen en
begeleid door Koos van Ee. Een vrijwillige bijdrage voor het Vogelringstation is zeer
welkom !
Dinsdag 16 oktober | Uilenballen pluizen i.s.m. KNNV
Doe mee aan een nuttig en gezellig project: kom uilenballen pluizen. We doen mee
aan een landelijk onderzoek naar de verspreiding van muizen en spitsmuizen en
komen veel te weten over het menu van de Kerkuil. Na een korte introductie door
Nico Jonker over het onderzoek en de pluistechniek gaan we aan de slag. Ervaring
is niet vereist, enthousiasme wel. Als je die hebt is het handig om een pincet, loep
en een oude tandenborstel mee te nemen.
Aanvang om 20.00 uur in de Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9 te Haarlem.
Zondag 4 november | Samen Vogelen in de Houtrakkerbeemden
Vandaag doorkruisen we onder leiding van Johan Stuart de Houtrakkerbeemden en
de Inlaagpolder, zowel in zomer als in winter een rijk vogelgebied. Kans op het waar138
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nemen van Watersnip, Witgatje, Sperwer en vele andere prachtige vogels.
Verzamelen om 09.00 uur bij de parkeerplaats Westhoffbos, Noorderweg bij Zijkanaal C
Weg te Spaarnwoude (Spaarndam).
Zondag 2 december | Samen Vogelen Zuidpier/ Kennemermeer
De omgeving van de Zuidpier in IJmuiden kan in ieder jaargetijde leuke vogels herbergen. Net als de aanwezige vogels lopen we de Zuidpier af om te kijken naar soorten als Paarse Strandloper, Steenloper en Oeverpieper. Afhankelijk van het weer
kunnen we genieten van langstrekkende soorten als Jan-van-gent, (Roodkeel)duikers, zwemeendjes en steltjes. Bij rustig weer is de kans groot dat we Bruinvissen
zien. Mocht de Zuidpier onverhoopt leeg zijn, dan bezoeken we het Kennemermeer,
waar altijd eenden zitten en we kans hebben om Waterral en Baardmannetje te
horen. Kortom, genoeg te beleven.
Verzamelen om 9.00 uur bij de betaalautomaat voor het parkeren aan het Waeckerpad.
Bernard Oosterbaan is aanwezig. Kleed je warm aan !
Zaterdag 2 februari | 2019 Amsterdamse Waterleidingduinen
Nico en Janine Rensen organiseren elke winter een prachtige excursie in de AW-duinen met mooie waarnemingen. Ze nemen ons mee op een stevige wandeling naar
onder meer de Zwanenplas. In de kanalen en de plas zijn diverse typische wintergasten te zien zoals de Grote Zaagbek, Brilduiker, Krooneend, Wilde Zwaan, Waterral, Wintertaling en misschien ook Roerdomp. In totaal worden jaarlijks zo’n 30
vogelsoorten op deze excursie waargenomen.
Verzamelen om 9.00 uur bij het hek van de ingang van Panneland. Graag zelf de toegangskaart voor de AW-duinen ter plaatse kopen.

Nieuw: vogelfotografiecursus. Schrijf je nu in
Bij vogelfotografie moet alles kloppen: techniek, kennis over vogels, compositie en handelingssnelheid. Je krijgt meestal maar één kans en dan moet het
raak zijn. Op verzoek van velen organiseert de Vogelwerkgroep deze cursus in
januari 2019. De cursus is voor iedereen die zijn vogelfoto’s wil verbeteren of
die wil beginnen met deze leuke hobby. Je hoeft niet te beschikken over een
dure camera met mega telelenzen. Zelfs met heel betaalbare camera’s met
zoomfunctie kun je goede vogelfoto’s maken. De docenten, Daan Schoon
hoven en Arno ten Hoeve, zijn twee zeer ervaren vogelfotografen. Daan is ook
eigenaar van het fotostockbureau Buiten-Beeld.
Nadere informatie
De cursusavonden zijn op de maandagen 7, 14, 21 en 28 januari 2019 in de
Haarlemmer Kweektuin aan de Kleverlaan 9 te Haarlem. De cursus kost voor
leden € 120 per persoon (niet leden betalen € 140). Opgeven doe je door een
mail te sturen naar Claudi Boersbroek: claudiboersbroek@kpnplanet.nl. En
door het bedrag over te maken op banknummer NL78INGB 0007225504
t.n.v. Claudi Boersbroek te Heemstede, o.v.v. Vogelfotocursus. Je aanmelding
is pas definitief als de betaling binnen is.
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