De Gierzwaluw

Van de redactie Roely Bos

A

ls ik dit schrijf (november '16) is de tijd van de burgemeesters weer
aangebroken, zowel de Grote als de Kleine heeft zich gepresenteerd in
Amsterdam. De Staatsliedenbuurt kon zich deze keer verheugen in de
aanwezigheid van een Kleine. Karel Buitenkamp maakte er een mooie foto van.
U kunt hem zien op pagina 35.

Velen hebben zich ook gespoed naar het buurtje in het zuidoostelijke hoekje van
de Sloterplas waar een groepje Pestvogels zich tegoed deed aan de overvloed aan
bessen, net als elders in het land. Een influx zogezegd. Ook in andere delen van
Amsterdam, zoals Artis, verschenen Pestvogels. Ze blijven bijzonder, met hun
delicate kleuren en rinkelende roepje.
Dan even aandacht voor wat anders: de Nieuwjaarsborrel heeft plaats op donderdag 19 januari, voorafgegaan door de traditionele Lezing Voor en Door Leden.
Geeft u zich vooral hiervoor op als u afgelopen jaar iets aardigs heeft meegemaakt
op vogelgebied. Secretariaat@vogelsamsterdam.nl. En noteert u de datum vast
van onze Algemene Ledenvergadering: donderdag 20 april!

De Gierzwaluw

Activiteiten algemeen
Locatie lezingen: de
lezingen vinden plaats in het
voormalige WG-gebouw aan
de Eerste Helmersstraat 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 Marion de
Groot, secretariaat@vogelsamsterdam.nl, 06-13 7403 70
Excursies: Vertrek om 08:00
uur precies, tenzij anders vermeld. Alleen toegankelijk voor
leden van de VWGA. Zorg zelf
voor eten, drinken, verrekijker,
warme en/of regenkleding, en
evt. een bandenplaksetje.
Meld je tijdig aan bij de excursieleider, met name voor
auto-excursies. Vermeld hierbij
Excursie met sneeuw in Zeeland, 72 februari 207 2
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 Erik Hölscher, e.holscherl@upcmail.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.
Jeugdexcursies: deze worden georganiseerd in samenwerking met het NN en
zijn toegankelijk voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. Zij hoeven geen lid te zijn van
de VWGA. Verrekijkers kunnen geleend worden en de kinderen krijgen vogelkaarten
waarop de soorten kunnen worden aangetekend. Denk om warme en waterdichte
kleding en schoeisel, vogels kijken is vaak stilstaan en dat kan koud zijn. Iets te eten
en te drinken mee is prettig.
Aanmelden verplicht bij Annelies de Kleyn, anneliesdekleyn@hetnet.nl, via de website vogelsamsterdam.nl, onder het kopje Jeugd.

De Pestvogel in het engels 'woxwing' genoemd naar de rode, wasachtige topjes op de vleugelveren.
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