
De Gierzwaluw 

Kandidaat-bestuurslid 
Roely Bos 

D oor de beperkingen wegens de coronacrisis stelt ons kandidaat-be
stuurslid zich op papier aan u voor. 

Beste vogelliefhebbers, ik wil me graag voorstellen als kandidaat-be
stuurslid. Mijn naam is Luella van Turnhout. 
Van mijn vogelkennis zullen jullie het niet moeten hebben; ik ben nog 
niet zo lang lid en kan van jullie nog veel leren over vogels, hun zang en 
vlieggedrag. Daarom probeer ik aan elke excursie en lezing deel te nemen 
en ga ik er vaak in mijn vrije tijd op uit in de omgeving van Amsterdam. 
Wel heb ik de nodige bestuurservaring en ben ik erg gemotiveerd om bij 
te dragen aan een effectieve Vogelwerkgroep. In mijn werk bij Groene
Buurten zet ik Amsterdammers aan tot het vergroenen van de stad, ook 
om vogels meer levensruimte te bieden. 
Als bestuurslid wil ik me, naast de algemene taken, graag gaan inzetten 
voor het aanbieden van meer activiteiten voor de jeugd. Hiermee enthou
siasmeren we hen niet alleen om meer voor vogels te doen in hun eigen 
omgeving, maar zorgen we (hopelijk;-) ook voor toekomstige leden. 

Van de redactie 
Roely Bos 

Voor u ligt alweer het septembernummer van De Gierzwaluw, de tijd vliegt 
voorbij. De grote trek naar het zuiden is al een poos geleden gestart en de 
hoop is dat er leuke soorten voorbij komen en even in ons werkgebied gaan 

pleisteren. Zoals de Graszanger bijvoorbeeld, die op het moment van schrijven (13-9) 
al twee-en-een-halve week aan de Bloemendalergouw zijn zangvluchtjes doet. In dit 
nummer kunt u over andere zeldzaamheden lezen, die wellicht wegens de coronatijd 
zijn ontdekt. Door meer rust en stilte? Veel genoegen gewenst bij het lezen van de 
diverse stukken. 
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KOMKOMMERS EN (HARDE) NOTEN KRAKEN De Gierzwaluw 

Verenigingsnieuws Marc Menon, voorzitter VWGA 

Notenkraker, 19januari 2019, Wageningen 

Bij het uitkomen van deze Gierzwaluw zal de jaarlijkse algemene ledenverga
dering (ALV) van onze Vogelwerkgroep Amsterdam inmiddels hebben plaats
gevonden. Anders dan wij gewend zijn deze keer niet knus met 20-30 leden 

in een zaaltje aan de Eerste Helmersstraat, maar via een online 'ledenraadpleging' 
waarbij de leden de vergaderstukken via een link op een afgesloten deel van onze 
website konden raadplegen en 'op afstand' (per e-mail of per post) hun gedachten en 
ideeën kunnen spuien en kunnen stemmen. 
Hoewel in afgelopen maanden een versoepeling van de maatregelen mogelijk leek, is 
tijdens de zomer ook wel weer duidelijk geworden dat het virus bepaald niet weg is 
en nog steeds wereldwijd en ook in Nederland rondwaart. En dan moeten de herfst
en wintermaanden nog komen ... 
Eerder sprak ik - gebaseerd op de berichtgeving begin dit jaar - op deze plaats de 
hoop uit dat wij misschien later dit jaar weer zouden kunnen 'normaliseren'. Inmid
dels is de voorspelling dat wij tot ver in het volgende jaar en misschien zelfs wel 
langjarig en blijvend ons zullen moeten aanpassen aan een nieuw 'normaal' van geen 
handen geven, afstand houden, thuis werken, mondkapjes dragen, feesten, partijen en 
andere bijeenkomsten vermijden, e.d .. 
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