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De Gierzwaluw

Gierzwaluw digitaal beschikbaar Marian de Groot
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et laatste nummer van 2018 is iets bescheidener dan het vorige. Deels omdat
er weinig kopij is, deels om de kosten niet te hoog te laten oplopen. Ik ga dus
twee oproepen doen.
Er is veel interessants te schrijven over de vogelwereld in en rond Amsterdam. Laat uw
pen eens dansen over het papier en geef een beschrijving van uw favoriete vogelplek.
Van de terreur van Halsbandparkieten in de boom achter uw huis tot een gloedvol
betoog over de Middelpolder met zijn vogelbewoners, de geschiedenis van de gifbelten
rondom Amsterdam of een portret van de Krooneend, het kan allemaal.
Tweede oproep heeft te maken met kostenbesparing en milieu. Wilt u overwegen
De Gierzwaluw voortaan digitaal te ontvangen? Laat het onze secretaris weten. Het
bestuur is blij als u positief reageert.
Rest me alleen nog u van harte een gezond en gelukkig 2019 te wensen, uiteraard met
een gezonde vogelpopulatie om u heen!

Kiest u ook voor de digitale versie? Graag! Geeft u dit dan a.u.b. door via secretariaat@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

Grote Bonte Specht, Jac. P. Thijssepark, 18 maart 2018

Een leucistische meerkoet met jongen op een met zwerfvuil opgebouwd nest, 2 mei 2017
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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 emailadres heeft, zijn via de Nieuwsflits al van deze nieuwe mogelijkheid op de hoogte
gebracht.
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