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Donderdag 19 januari,
Nieuwjaarsborrel, lezing Voor
en Door Leden
Vanavond houden we weer onze
traditionele lezing voor en door
leden. In de afgelopen jaren zijn
door onze leden al veel mooie,
aandoenlijke, hilarische en spectaculaire lezingen gehouden, die
allemaal streden om een van de
twee wisseltrofeeën: De Gierzwaluw als eerste prijs, en de Bosuil
als aanmoedigingsprijs. In het
Wisseltrofee De Gierzwaluw, gemaakt door Zweitse Scheeringa
verleden waren er regels om aan
te voldoen: de lezing mocht niet
langer duren dan vijf minuten en moest gaan over een vogelgebeurtenis in Nederland
in het afgelopen jaar. Gebleken is dat de vijf minuten eigenlijk altijd worden overschreden, de belevenissen vergen meer podiumtijd. En af en toe sluipt het buitenland
ook binnen, maar dat hindert niet zo want mooie verhalen zijn altijd welkom. Meldt
u dus aan bij het secretariaat om uw leukste verhaal te vertellen, geïllustreerd met
foto's of een filmpje, secretariaat@vogelsamsterdam.nl. De rest van de avond wordt
gereserveerd voor onze Nieuwjaarsborrel, met altijd weer lekker hapjes en drankjes!
Speuren naar een Appelvink bij de Poel in het Amsterdamse Bos

Maandag 13 februari. Bescherming van stadsvogels lezing van Jip Lauwe
Kooijmans
Ons lid Jip Louwe Kooijmans, werkzaam bij Vogelbescherming, presenteert hoe op
basis van de huidige kennis van de stad als leefgebied voor vogels de beschermingsfilosofie van Vogelbescherming Nederland wordt toegepast. Met andere woorden, wat
is er de afgelopen tien jaar met behulp van het Actieplan Stadsvogels van 2006 in
gang gezet, en wat kan iedereen bijdragen aan de stad als leefgebied voor vogels, nu
en in de toekomst.

In maart komt er wellicht een lezing over Gierzwaluwen. Houd onze website in de
gaten!
Donderdag 20 april, Algemene Ledenvergadering
Noteert u deze datum vast in uw agenda. De agenda en de fmanciële verantwoording
zullen voor die datum aan u bekend worden gemaakt.
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n het voorjaar van 2017 organiseert de Vogelwerkgroep Amsterdam voor de
tiende keer op rij de cursus Vogels kijken.
Nieuwe leden worden van harte uitgenodigd mee te doen aan deze (instap)
cursus. Natuurlijk zijn ook mensen die al langer lid zijn en hun kennis willen bijspijkeren of uitbreiden welkom als cursist. Afgelopen voorjaar lag de nadruk van de
vogelcursus op zangvogels. In 2017 wordt de herkenning van roofvogels, eenden,
meeuwen en steltlopers behandeld. Deze cursus is dus ook interessant voor de
deelnemers aan de vogelcursus van 2016. 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), die worden gegeven door ervaren
leden van de vogelwerkgroep.
De locatie waar de theorieavonden plaatsvinden is Eerste Helmersstraat 106 M.
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