De Gie'.zwaluw -� "' n f> i nO,
�wi}'\AN',\N

p 23 juli is ons lid Emmy van Bolhuis na een kort ziekbed
overleden. Emmy is bij VWGA-leden bekend als een en
thousiaste deelnemer aan excursies en lezingen, met belang
stelling voor alle aspecten van de natuur.
In september zou ze meegaan met de Tarifareis. Het heeft niet
zo mogen zijn. Het bestuur heeft de familie gecondoleerd.
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De Roodborst hoort bij de lijsterfamilie
en staat niet op de Rode Lijst

Gierzwaluw nu digitaal Marian de Groot

oor u ligt, zoals beloofd in het vorige
nummer, ons Themanummer Rode
Lijst van Amsterdam, geschreven
door Frank van Groen. Omdat in 2017 de
nieuwe officiële Rode Lijst van bedreigde
of verdwenen broedvogels in Nederland is
opgesteld (in opdracht van het ministerie van
EZ, helaas zonder juridische status), heeft
Frank bekeken in hoeverre de nieuwe Rode
Lijst onze eigen Amsterdamse broedvogel
soorten raakt. Dit is een heel karwei geweest,
het is een immens artikel geworden dat een
echt Themanummer rechtvaardigt. U zult er
heel wat in kunnen studeren.
Sommige vaste rubrieken moesten voor deze
keer wijken, maar in het volgende nummer
zal iedereen weer aanwezig zijn.
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m druk- en verzendkosten te besparen én milieuvriendelijker te opereren, is
ons mooie blad nu in digitale opmaak te ontvangen. Ongeveer de helft van
onze leden gaf in 2016 al aan, voorstander te zijn van een digitaal 'blad'. Het
bestuur kiest er nu voor om de digitale versie als optie aan te bieden, in plaats van
de papieren versie van het blad. Daarnaast streeft het bestuur ernaar, ook post zoveel
mogelijk digitaal te gaan verzenden. Alle leden van wie het secretariaat een actueel e
mailadres heeft, zijn via de Nieuwsflits al van deze nieuwe mogelijkheid op de hoogte
gebracht.
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Kiest u ook voor de digitale versie? Graag! Geeft u dit dan a.u.b. door via secretari
aat@vogelsamsterdam.nl U krijgt dan in het vervolg post en blad in uw mailbox, in
plaats van in de brievenbus. Wij hopen dat een ruime meerderheid van onze leden zal
kiezen voor de digitale Gierzwaluw.
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