
De Gierzwaluw 

Van de redactie 

Gierzwaluw nummer 
4 van 2021 is wat 
verlaat. Het vorige 

nummer, de Special over het 
tellen van ganzen en zwanen 
van Jip Binsbergen en Jacques 
Grégoire, nam wat meer tijd in 
beslag om goed te redigeren en 
op te maken vanwege de aparte 
opzet en de vele tabellen, maar 
wat is het een prachtig nummer 
geworden! Elk lid van onze 
vereniging heeft deze Special 

Roely Bos 

&Zwanen 
-·wwz- t e 11 c n in Waterland 

op papier in de brievenbus 
gekregen, als kleine attentie van 
de VWGA. Het is een blad om af 
en toe eens door te kijken, voor 
wat specifieke informatie van 
Jip of gewoon om van de schit- \ c;:~ •·~"'""""'~ '~"'"""""''"""" 
terende tekeningen van Jacques ·--· 
te genieten. 
Een najaarsseizoen geeft kans 
op duikers. En die waren er! 
Lees verderop het artikel van Adrie Streefland, die dit jaar jammer genoeg niet 
zijn jaarlijkse feuilleton over de Steltkluut kon schrijven vanwege het gebrek aan 
een broedgeval op het Landje van Geijsel. Voor de geïnteresseerde in de herkomst 
van woorden heeft Paul Marcus een artikel geschreven over de naam giervalk. 
Gaat u daar maar eens rustig voor zitten. 
Ook vindt u in dit nummer een 'In Memoriam'; we moesten helaas afscheid ne
men van een bevlogen vogelaar: Annelies de Kleyn. 
Dit is mijn laatste bericht als redactielid. Na zeven jaargangen ga ik het stokje 
doorgeven aan twee enthousiaste redactieleden in spe, Barbara Reijs en Tycho 
Fokkema. Mijn dank gaat uit naar de vaste schrijvers van De Gierzwaluw, alle 
schrijvers van losse artikelen in de afgelopen zeven jaar, de vormgever van dit 
mooie blad Robert Heemskerk met wie ik intensief heb samengewerkt en naar 
mijn grote kracht op de achtergrond, mederedactielid Frank van Groen. Hij blijft 
zijn steun ook geven aan de nieuwe redactie. Veel succes gewenst Barbara en 
Tycho! 
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GET OUT AND KEEP BIRDING! De Gierzwaluw 

Verenigingsnieuws Marc Menon, voorzitter VWGA 

Zwarte Zwaan, 5 september 2021, Zeeburg 

N amens het bestuur van de Vogelwerkgroep Amsterdam een gelukkig, gezond 
en vogelrijk 2022 toegewenst! 
Het was een vreemd verenigingsjaar, het tweede inmiddels waarin wij ons 

bewogen van 'lockdown' naar 'bijna als vanouds' en weer terug, via alles wat daar 
tussenin zit. 
Na enige onwennigheid in het begin zijn wij als vereniging aardig ingespeeld geraakt 
op de hybride modus operandi die de pandemie met zich meebrengt. Samenkomsten in 
persoon vinden doorgang als het mag en kan, maar digitaal als het moet. 
Zo moest de jaarlijkse algemene ledenvergadering van maart 2021 helaas voor het 
tweede jaar op rij georganiseerd worden via een ledenraadpleging per e-mail. De 
buitengewone algemene ledenvergadering van 27 oktober 2021, waarin werd gedelibe
reerd over de bekostiging van de Vogelatlas Amsterdam, kon daarentegen weer plaats
vinden in onze vertrouwde Buurtsalon Jeltje met een prachtige opkomst èn uitkomst 
en een gezellige borrel na afloop. Het was goed velen daar weer te zien en te spreken! 
Bijeenkomsten en vergaderingen van het bestuur vinden - al naar gelang de afgekon
digde maatregelen - thuis bij een bestuurslid plaats, dan wel via Zoom. Misschien niet 
ideaal, maar het werkt goed. 
Lezingen, excursies en cursussen worden - waar mogelijk - opgepakt en mogen zich 
telkens in grote belangstelling verheugen. Daarbij hebben wij als vogelaars het grote 
voordeel dat veel van onze activiteiten - het is al eerder gememoreerd - zich in de 
buitenlucht afspelen waarbij het goed mogelijk is om gepaste afstand van elkaar te 
houden en andere voorzorgsmaatregelen te nemen. Fiets- en wandelexcursies, eventu
eel in kleiner verband (zoals de succesvolle duo-excursies rond Amsterdam: zes keer in 
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