De Gierzwaluw

Van de redactie
Roely Bos

H

et eerste nummer van jaargang 59 ligt voor u. Deze jaargang zal de laatste
zijn die onder mijn redactie samengesteld gaat worden, want na zeven jaren
wordt het tijd voor vers bloed. We hebben nog even om een nieuwe redacteur/
trice te vinden, maar de ervaring leert dat een vacant gestelde functie niet een
twee drie is vervuld is, vandaar dat ik iedereen nu alvast in kennis stel. Lijkt het
u wat, een Gierzwaluw samenstellen? Op zoek gaan naar interessante verhalen
en elk kwartaal kopij voor de vaste rubrieken opvragen bij de schrijvers? Foto's
uitkiezen bij adam.waameming.nl, of er
al door getroffen zijn zodra u ze in beeld
kreeg? Beslissen welke foto de voorkant
van De Gierzwaluw mag sieren? 't Is leuk
hoor! Neem voor nadere informatie eens
contact op met mij, of met een van de
bestuursleden, de gegevens staan achterin
het blad.
In dit nummer maken we kennis met
Tycho Fokkema, die als beginnend vogelaar een column in De Gierzwaluw gaat
verzorgen. Van beginner naar gevorderde
wellicht. Groenling is de naam. De illustratie erbij is van zijn eigen hand.
Keep bezoekt besneeuwde voedertafel

Oproep betalen contributie 2021
Roely Bos

€

Ook in 2021 doet de penningmeester weer een beroep op u om, als u dat nog
niet gedaan heeft, nu de contributie voor het lidmaatschap van de vogelwerkgroep over te maken. Voor 17,50 euro krijgt u weer een jaar lang De Gierzwaluw
in uw mailbox, digitaal of van papier. Bent u tweede lid in het gezin, dan betaalt u
slechts 4,50 euro. U steunt er de werkzaamheden van de Amsterdamse vogelwerkgroep
mee. We hopen dat we straks weer samen kunnen komen voor lezingen en excursies,
en dat de nieuwe leden de herkenningscursus kunnen gaan volgen. Hartelijk dank voor
de overmaking!
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