Oproep van de Commissie Bescherming
Bert Verweij

D

e Commissie Bescherming maakt deel uit van_de ~ogelwerkgroep A~sterdam en hee~; als doelstelling: "Bescherming van vogels en hun leefgebied binnen het werkgebied van de VWGA.
Vanuit die brede doelstelling zijn tot nu toe zeer verschillende activiteiten ontplooid zoals de kaalplukdagen op de Kinseldam, bemoeienis met de nota Amsterdams Dierenwelzijnsbeleid, overleg met
verschillende instanties over het maaibeleid in de Brettenzone, maar ook het oplossen van allerhande
beschermingsproblemen waarvoor mensen onze hulp inroepen.
Voor versterking van ons team zoeken wij op korte termijn enkele

enthousiaste vrijwilligers
Natuurlijk vind je vogels kijken leuk, maar misschien maak je je ook wel eens zorgen om hun welzijn en
voortbestaan. Dan is dit een goede kans om daar ook echt wat aan te doen.
Wij werken samen in een klein team van heel verschillende mensen met ieder een eigen inbreng. Enige
kennis of ervaring is wel prettig, maar die kan ook in de praktijk worden opgebouwd. Het hoeft niet veel
tijd te kosten. Wel wordt een actieve betrokkenheid verwacht. Spreekt dit je aan, of heb je nog vragen,
neem dan contact op. Je zult dan merken dat er nog veel meer te vertellen is over ons interessante werk.
Voor aanmelding of nadere informatie:
Edial Dekker: 020-6933140 of Bert Verweij: 0297-565104
bescherm in g@vogelwe rkg roe pa msterda m.n 1, http ://www.vogelwe rkg roe pa msterda m.n I/besche rm ing.htm 1

Oproep van het bestuur
Hanna Hirsch

0

nder het motto "als er veel mensen een taak op zich nemen, kan een vrijwillige_rsorganisatie als"d~ze
het lang volhouden" is de Vogelwerkgroep Amsterdam op zoek naar mensen die dat voor een t1JdJe
willen doen.
Voor de excursies zoeken we iemand die de coördinatie op zich wil nemen. Tevens kunnen we
extra excursieleiders gebruiken, onder andere voor de regio-excursies. Dit zijn fietsexcursies naar een
vogelgebied in de regio, welke een halve dag duren, doorgaans gedurende de ochtend.
En we zoeken iemand die tijdens de lezingen koffie en thee wil zetten en wil helpen opruimen.

Voorheen verscheen er in De Gierzwaluw een literatuurrubriek waarin alle ontvangen tijdschriften
kort werden behandeld. We zoeken we iemand die de leesmap wil doornemen en korte samenvattingen
wil schrijven over de meest interessante artikelen uit de binnengekomen bladen. De leesmap is een
bundel tijdschriften die circuleert onder leden, die aangegeven hebben de leesmap te willen ontvangen.
Geïnteresseerden voor een van deze taken kunnen zich melden bij:
Hanna Hirsch, 020-6462240, hhirsch@xs4all.nl
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Cursus Vogels kijken
Frank van Groen

K

omend voorjaar organiseert de
Vogelwerkgroep Amsterdam een
stoomcursus Vogels kijken. Nieuwe
leden worden van harte uitgenodigd
hieraan mee te doen. Ook mensen die
al langer lid zijn en hun kennis willen
bijspijkeren of uitbreiden zijn welkom
als cursist.

De cursus wordt gegeven door ervaren
vogelwerkgroepleden. De nadruk
Frank van Graen (rechts] tijdens vage/excursie Stadsvogeldag
zal liggen op de herkenning van
zangvogels, zowel op kleed als op geluid. Niet-zangvogels die worden waargenomen tijdens de excursies
krijgen uiteraard ook aandacht.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten: twee woensdagavonden theorieles en vier zondagochtenden
praktijkles. De starttijd op de zondag wordt bekend gemaakt tijdens de theorielessen en zal, in verband
met vogelzang, gerelateerd zijn aan de tijd van zonsopkomst.
De theorie- en praktijklessen zijn gepland op de volgende datums:

Theorie 1

woensdag

20 februari 2008 20:00u. - ca. 22:00u.

Praktijk 1

zondag

Theorie 2

woensdag

26 maart2008 20:00u. - ca. 22:00u.

Praktijk 2

zondag

30 maart2008

Praktijk 3

zondag

20 april 2008

Praktijk 4

zondag

18 mei 2008

2 maart2008

De kosten voor de cursus bedragen €12,50 voor leden en €15,00 voor niet-leden.
Je kunt je aanmelden voor de cursus bij Frank van Groen, 020-7762160, groen583@zonnet.nl.
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