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Cursus Vogels kijken
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E

r heeft binnen het bestuur een wisseling plaatsgevonden van het penningmeesterschap.
Steven Wytema heeft zijn functie neergelegd, omdat hij kampte met een te groot tijdgebrek
om deze functie goed in te vullen. Roely Bos neemt zolang deze functie officieel over, waarin
zij wordt bijgestaan door haar man, die fiscaal jurist is. Er wordt met daadkracht aan een inhaalslag
gewerkt wat betreft achterstallige contributie en niet betaalde rekeningen. Het kan gebeuren dat
iemand onterecht is aangeschreven (waarvoor onze excuses), maar in de meeste gevallen bleek het
overmaken van de contributie van 2008 en 2009 aan de aandacht te zijn ontsnapt.
Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar een structurele oplossing voor het penningmeesterschap.
Er is een kandidaat gevonden en binnenkort zullen we kennismaken en alles goed doorspreken. Zijn
naam zullen we in de volgende Gierzwaluw bekend maken als zijn voordracht definitief kan zijn.
Ander nieuws is dat de eerste stap gezet is om het archief van de Vogelwerkgroep Amsterdam
richting Amsterdams Stadsarchief te krijgen en dat de VWGA de Gierzwaluw als één van de
vogelsoorten in de nieuwe broedvogelatlas van Noord-Holland (uitgifte in 2010) adopteert.

Park Frankendael
Vogelpark

D

eze Frankendaelspecial opent met een
inleiding door de huidige voorzitter.
Daarna neemt het je mee terug in de tijd,
met een artikel uit 1923 over de Blauwe
Reigers in Frankendael, afkomstig uit De
Levende Natuur. En al weer vijftien jaar
geleden werd in De Gierzwaluw een artikel
over de broedvogels van Frankendael in (meer dan)
honderd jaar gepubliceerd. Dit artikel is opnieuw in dit nummer
opgenomen. Hierna worden de broedvogels vanaf 2003 beschreven.
Last but not least een anekdotisch verhaal over broedende Ooievaars in Frankendael.

Bestellen:
Maak 3 euro over op gironummer 50.60.400 t.n.v. Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam
onder vermelding van "Frankendaelspecial" en je naam en adres.
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n het voorjaar van 2010 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam een (instap)cursus Vogels

1kijken. 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.
Afgelopen voorjaar lag de nadruk van de vogelcursus op roofvogels, eenden, meeuwen en
steltlopers. In 2010 wordt de herkenning van zangvogels behandeld. Deze cursus is dus ook
interessant voor de deelnemers aan de vogelcursus van 2009. Andere soorten die worden
waargenomen tijdens de excursies worden uiteraard "meegenomen''.
De cursus bestaat uit
zes bijeenkomsten; twee
theorielessen ('s avonds van
20 tot ca. 22 uur) en vier
praktijklessen ('s ochtends) en
wordt gegeven door ervaren
vog elwerkg roe pi eden.
De locatie van de avonden is
Sporthal Wethouder Verheij
(Polderweg 300).

De cursus focust op zangvogels, zoals deze Kleine Karekiet

De theorie- en praktijklessen zijn (onder voorbehoud) gepland op de volgende datums:
Theorie 1

woensdagavond

17 maart2010

les

Praktijk 1

zaterdagochtend

27 maart2010

fietsexcursie Amsterdamse Bos

Theorie 2

donderdagavond

8 april 2010

les

Praktijk 2

zondagochtend

11 april 2010

fietsexcursie Brettenzone

Praktijk 3

zondagochtend

16 mei 2010

fietsexcursie DiemerparkNijfhoek

Praktijk 4

zaterdagochtend

29 mei 2010

auto-/wandelexcursie Duin en Kruidberg

Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 25.
Je kunt je aanmelden voor de cursus bij Frank van Groen (groen583@zonnet.nl).
De kosten voor de cursus bedragen €25 voor leden en €30 voor niet-leden, over te maken op
ING rekeningnummer 5060400 ten name van Vogelwerkgroep Amsterdam te Amsterdam onder
vermelding van "vogelcursus 2010''.
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