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'<I.~arversl,éJA_K.N .N.V. ____ '."' Vo_gel.work_groeJl .AJ71ç,t~rdélill.. over ...19.31 

A. ~~~~~~~~~~!~~~-~ll_?.;~~hY!!~!~~~ ( HK)' 
Op 31 dece1nber 1931· telde onze V.W.G. 129 leden/huisgenoot;.. 
leden/abonn0es. Er meldden zich 17 nieuwe leden en 1 e.bonnee 
aan. Twee personen be'êindigden hun abonnement op de Gierzwaluw 
per 31 december 1981. De meeste nieuwe leden gaven zich op 
n.a.v. kontaktavonden en n.a.v. de K.N.N.V. tentoonstelling 
in het Amstelpark. ter gelegenheid van het 80-jarige bestaan. 
De opkomst bij excursies en op kon t&ktavondfm was goed tot 
zeer goed. De pluisdag werd eveneens goed bezocht. 
Het bestuur v0rgaderde acht keer. 
Er werden 2 nièuwsbulletins uitgegeven. 
Onze v.w.G. was present op de tentoonstelling van de K.N.N,V. 
i.v.m. het 80--jarige bestatm. · 
De vogelwerkgroep werd regelmatig vertegenwoordigd bjj verga
deringen ve.n d0 .S. V.N. en wel door de bestuursleden Kees 
Hazevoet en Steven Schoevactrt, die zitting hcJbbcn · genomen in 
het dagel:~ks be,stuur va.n de S. V .N~ Tevens werd de jaEJrverga
dering van ,SOV0N/COV door bestuursleden Vé'tll onze V.;V.G. bij
gewoond. 
Bij deze Gierzv,aluw treft u een exemplaar aan van het ver
nieuwde en aan de huidige situatie aangepast huishoudelijk 
reglement. U wordt verzocht dit aandachtig te lezen. 
Tevens treft u in dit blad een nieuwe ledenljjst aan; u wordt 
verzocht eventuele onjuisthe➔ dan e.d. door· te geven aan de· 
sekretaris, 

B. Q~~~~~~~~~~~~!~~~~ (KH) 

Vier jaar geleden, op de jaarve1~gadering 1978, v.rcrd de ze 
kommissie opgericht. Er werd toen 8.an eon open struktuur ge
dacht, wa.=:rin iedereen zlin steentje kon bijdragen. In de prak•~ 
t~k is deze struktuur dermRto open gebleken, dat ieder onder
zoek door de betreffende ini tiatiefnemcrs goko·ordineerd en 
ui tg0workt wordt, zodat _er van een kommissio fei teljjk gec"n 
spr,;ke is. Dit hooft echter geen bezwaer te zjin~ zolang êón 
en ander zoveel mogel~k in onderling ovorles gebeurt en de
genen die aan een onc.forzoek meedoen zich voldo0nde be trokken 
voelen b~ het verloop en de resultaten van zo'n ondotzoek. 
Gezien de ontwikkelinc;cm v ,,n het afgelopen jaar is het bestuur 
wat dit aangaEtt hoopvol gestemd. Ne.tuurljjk blijven w0 hopen dat 
leden ook zelf met idec/èn komc=:n voor onderzoek (jes). · 
In 19131 werd het volgende onderzoek vorricht: · · 
:rcr ging een onderzoGk na.ar het voorkoruen van de HuiszwalU\V 
ve.n start. Dankzii do ·medewerking van 1 5 mensen is dit goed 
verlopen • .E:on versle.p; hierv2.n vindt u elders in dit blad. 
Het onderzoek wordt in 1982 voortgezet, 
Als onderdeel van een door de S. V.N. opgezet onderzoek na2r 
het broedvoorkornen van de Kluut en de Üergeend in de gehele 
provincie Noord--Holland werd·-ook onze regio onderzocht. Hier
aan leverden 7 leden hun b:îjdrago. Een versle1.g hiervan zal in 
de voli~ende Grt-1spicpor verschijnen en een samenvatting hie1~v,:m 
in de Gierzwaluw. Ook dit onderzoek wordt dit ja,:1.r voortgezet. 
Een toen0,,1end a .:·n tal led(m doet mee aa.n het .SOVON __ ·11Vog0l-atlas 11 

projekt. Ook aan de Punt. Transect Tellingen (P'rT) van SOVON 
werken ec,m_ aantal V. 1H~T.r~·erï;-ïiföe---;---17oör beide projekten z~ïn 
nieuwe krachten nae altjJd van harte welk.om. 
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De inventarisaties van zowel de Noordkant van het Amsterdamse 
Bos, do zogenaamde Balkan, e:i het Vondelpark werden voortgezet. 
Ook aan (fezê ___ ÈÎ.Jitîvitê"iten nain eeh grOGÎë-iïaaant.sl· leden deel en 
we hopen dat dat in 19a2 in nog sterkere mate het geval ze.l zijn. 
Een min of meor vaste ploeg bUift zich bezig houdon mot ·dB zoge
naamde .1?.~~:t.:?.13-:~onden hif ,Jo_op_ Buker, i.v.m. het onderzoek naar de 
prooikeus van de .Hé'.nsuil in de winter, Niet alleen wordt er. ge
plozen, ook helpen l0den b:ij het verzamélon van braakballen op de 

· roestplaatsen. 
Gemeld k@ worden dat ook dit_ j 0ar de Gierzwaluwen geen gebruik 
maakten van de. kuns'tmntigc~ nestgele6i:rnhë:Ccr;···-a::t.e·de.ar ter hunner 
behoeft_e werden aangebrp.cht in de Dapperbuurt. Ervaringen elders 
hebben echter geleerd d2t dit jaren kan duren~ zodç1.t \\re de hoop 
niet verli~~en en blijven opletten! 
Op 27 maart 1981 vond een afsluitende avond plaats i.v.m. het 
~lauwe Hoiger onderzoek van d<;3 afgelopen jaren. W~. hopen binnen-

· kort èen sa.menvattend verslo.g hierover tegemoet te -kunnen ·zien. 
Tenslotte vond op 10 december j,l. een voorbereidende bteenkomst 
plaa.ts voor de Waterhoen-telling, die ha:J.f. jEJ.nue.ri 1932 gehouden 
zal wordori. --·---
We moGen niet onvermel·d late1:i dat mede dankzj,j de inzet Véln een 
aantal on thousic,ste niouvm l oden deze aktivt tei ten goed verlopen 
zJjn. Ook 1·iikt hot er op dat hun onthousiasmo een stimulans vormt 
voor anderen. J_i:r is dus alle roden oin het komGnde jactr met ver
trouwen tegemoet to iien en we hopen dat nog (veel} meer leden 
mee gac:m , doen a211 eon of moerde re , onderzoeken. 

Op ons verzoek aan C,R.fv.f. om het rapen van kievits0ieren te ver
bieden en dit verbod op te nemen in-de nie~we vogelwet~~is_~e, 
gatiof tcreageord. 
Tevens is op ons ~czwaarschrift tegen de ontgronding t.b.v. 
het lîlétken van cunetten t_er v10erszijdon y;::n ·de J:?ingspoorbaan in 
hot kader VD.n d.0·-y;~Schiphollj;jntl. ( tussen HaE.trlemmerwë'g·-en. v-:m. 
Riekerpolder} afwüzend gereageerd d0or het Provinciaal ·Bestuur 
vo.n Noord-Holland. 
Van o.m.:, afd. Groenvoorzieningen, is bericht ontvangen waarin 
werd medegedeeld dat do broedplateau' s en . -tableau 1.s in het 
slikgebie.d 11De Lange Dretten11 zijn aant,elegd. · 
Verder is op enkele kon teJi:tavonden een hand tekening aktie ge
houden t.b.v. de aktie 11fäld de Oos tva,:,rders·olasscn 11 • Er worden 
totaal 60 handtekeningen verze.nieT. -· 
Naar aanleiding va.n onze opro_ep waarin werd gevraagd zich op to 
geven voor 11_ÇopsuJg_n.:_t"'"'_Vogelbcschermirig 11 is 0en pos;L tieve reak
tie on tv angEm. De besprekingen mot Vogel b0scherming zjjn zover 
gevorderd, dat het binnenkort te verwachten is dat ons lid· 
Cor Klaver als zodanic aangosteld wordt, 

D, Excursies (RS) ---------In 1981 worden de volgende excursies gehouden: 

8 febr~ari Flevoland, 8 deelnemers; 

14 manrt IJmuiden, 9 deelnemers (o.a.· Gro tG Burgemeester waar-
genomen); · 

1 2. april A. t~f. -Duinen~ 3 deelnemers; 

9/10 mt~i Ameland? 17 deelnemers (o.a. Roodlrnpklauwier; Visarend 
(3 me.el), Zwarte Wouw 1 Ooieva2r, Gano.de:se· Gans (2). 

6 juni nachtexcursie ;'grote rivieren•', 6 dec:Jlnemers (deze ex
cursie word voortijdig afgGbroken VMwego de regen, desondanks 
werden toch nog Kwartels waargenomen); 
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19 september A,W,-Duinen, 6 deelnemers; 
25 oktober Hondsbos~e Zeewering, 8 deelnemers ( o. e.~ IJ,sg-ors, 
Sneeuwgors en Strandlecuwerik waargenomen); 

J/4oktober Schiermonnikoog, 15 deelnemers ( Grauwe Pjjlstorm
vogel, IJseend en Gierzwaluw waargenomen); 

21 en 28 nove~ber IJmuiden, resp. 4 en 13 deelnemers (deze . 
excursie werd op verzoek verplaatst? v2.nwege de vredesdemonstra
tie in .A 1 da.m. Leuke uitschieters op 28 november waren Grote Bur
gemeeste:r en Hosse • Fr2,njepoot); 

13 december·waterland? 6 deelnemers. 
AJ..le excursies, met uitzondering van de nachtexcursie, waren 
e~n succes. Het gemiddelde aantal deelnemers per excursie is 
weer toegenomen. Zodoende is het ·vanzelfsprekend dat raet het 
organiserGn van excursj_os in het volgende verenigingsjaer op 
4ezolfde voet zal wordon doorgegaan. 

E. Kontaktavonden (KH) ---·-----------
·Er worden in 1981 7 kontakte.vondon gehouden. Bovendien ,was er 
op 21 maErt eon 'Grote J?luisdag' in het Bosmuseum, wa;è1r men 
zich wegwj_is kon laten maken in do geheimen v.an het determineren 
van prooiresten uit brm,kballe'n van .Hansuilen. One;eveor 20 men
sen maakten van deze gelegenheid g,ebruik. 
Do eerste konta.ktavond van het jaar vond plaats op 12 februari. 
Valkenier Dijkstra vertcldp on ond(,ffhr)uderide manier over de 
,/a".l.Kerjj en vertnonde dia's·· on Geh' filmpje ovor dat onderwerp. 
De aanwezigheid van een levende SlechtvEilk zorgde voor de nodige 
sensatie. In de discussie vmron ook kritische c;eluid~p :to. -horen 
ten aanzien van de v,9lker~i. ~~r we.ren op deze' eVóhd .. ·27 'füëî:ïiion in 
het tribunezaaltje aanwezig.. · 
De afrondende uitwcrkavond van het ::nauwe 1~eiger-ond0rzoek op 
27 rn2.a:ct werd door 17 l11enson bezocht~ ·-De- rosul tD_ton wöraèn beke
ken en doorgelicht en het w0chten is nu nog slochts op hot eind
verslag in de Gierzwaluw. 
Ongeveer 30 personen hezàchten'op 1 mei het za2:ltje in het Bos
museurn. Voor de pauze liet )<:er,s Hazevoct de zang h0ren e:n weos 
de a.snwezigen op de verschillen en ar.mknopingspun ten tor. her
kenning van etn- a2n tEü ûmgvogcls. In het tweede e;cdeel te van 
deze avond nam Ad Hartop; ons dGor middel van eon froaie serie 
dia 1 s moe naL'èr ê1e 1H:ijdse on vogelrj,iko stroken in Konya. · 
Een grote opkomst ( .35 mensen? wooronder oen flink äan tal 
1 niE::uwelingen) viel ton deel -aan de é'.vond op 21 sopternb0r, die 
verzorgd werd donr Ren~ PoD. 11~ vertoonde con sublieme serie 
dia 1 s v1:0J1 zeld.zDm8 en minder zeldzame vogels~ wa.:\rbij zowel door 
REm6 als door een aan tal kenners in de zaal inger;ac,n vwrd op de 
verschillende determin~tioproblomcn en kenmerken. Op deze avond 
wnren wc te gast in het IVN-gobouw in het Amstelpark. 
Op 5 novcrnb0r, wnor terug in •het tribune-gebouw, ge.f dr. ·Gert 
J;,>~ens een in terossr::.n te lezing ov(~r de socir:üe organïsäî"iê'"'.bij 
~D:ksters. Z5j illustrocrdo dit \,10t orginelc lichtbeelden on end.er 
Înotûria:ü ve.n het ondc-ir.z'ock d2,t zjj over dit onde.rv,crp verricht to. 
Hierbtj waren 21 mensen ~anwezig. Hot was erg leuk te merken hoe
veel ni,mws er nog r~,,~n eün al'1;cmc;n0 soort valt te on tdeklrnn. 
Op 10 december tenslotte word ons een blik in het vorlod0n ~e
gun t door middel vo.n de _f:i,.J_m.:. over de OoicVaDr 2 van Jio·~n·z 
Sielmann. Deze ongeveer 25 jnrr oude film tonnde taferelen met 
aD.nta.llen Ooiova,_~rs zoals wc die thans niet me: -.. r zullen vinden. 
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Als extra virerd een film gedraaid over hGt Nakuru-meor in Kenya 
dat door akties van hot WNF op het nippertJe van de ondergang 
werd gered. Tussen dG enorme aan te.llen vogels die dit moer: her
bergt, konden ook een e.e-11 tel trûkvosuls u:j_ t noordeljjke stlle.ken 
ontdekt· worden. Na de pauze . werd de Waterhoen-telling, die héllf 
januari a.s. cehouden zr,_l worden, no.der besproken en wercl..en de 
gabi~den onder de deelnemers verdeeld. Eet wai'vcrheugertd'äat 
praktisch alle 25 ae.nwezigc leden zich v0or de ze tollj_ng ·opgaven. 

F. R0daktiokommissie (SS) -----------------
Zoals u reeds gemerkt zult heb;>en hesft dit blad eon naamsver-
andcrj_ng onclergaEJ1 en helt voor taan 11de Gi.e rzwalu w". 
De inhoud was g0variccrd en werd 6elukkigniet a.llecn door de 
redaktie geleverd. Hopelijk zet deze st~cende lUn van meer_ 

· ledon bj.jdrag0n zich voort. Enkele zaken zijn nog voor ver be tering 
ve.tba,::r, zoals d0 inzcmding van de voldtvaarnemingcn en het rond-

. brongsystoem van de Gierzwaluw; het eerstb móë"l-·fnög). sncllêr-···~-·
goschreve:ri v.rórd'eif""öfo-ï:fè vërscfüjningsdatum te bespoedigen en het 
bve ede voor do verlaging van de snel de pan ui treizend0 porto
kosten te bedwingen. 
De niouv,e voorpeg1na2 die voortreffeljjk bij de nieuwe naam aan
sluit, werd verzorcd door Frit9 Lobel, waarvoor onze hartelijke 
dank. · 
Voor een inhoudsopgav<:: van de in de Gierzwaluw verschcn~n arti
kelen, zie c.:ildor·Ëi" in"di t blad •. 

Adreswijzigingen 
-1- R. v • B<cJkkum 

Appelweg 34 
1033 AV Amsterdam 

·tel. 310049 
-+ H. rr.ensen 

N a.ssaukade 376 1 1 r 
·· .1051+ AC Amsterdam 

tel. 186257 
-;, R. Schoova.art 

Da Costastraat 65 1 

1053 Z)!! Amsterdam 
·tel. 161092 

Nieuwe leden 

··.-+ N.F. de Hejj 
Spaardamá1er,strae,t 13' 1 ' 

1013 SR Amst0rdàm 
tel.. 828568 _ 

+ A. RÖrner 
Baden Powoll wee; 
1069 L:13 Amsterd[.',m 
tel. 191515 

Het bestuuró 

+ A. H.-Frieswijk 
SmaragdstraE,t 3' 
10'?4 HC Amsterdam 
tel. 71 6762 

+- C.L.M.v.d.Wiel , hs 
Grevelingonstra2t 8 
1078 Kl\J Amsterdam 
_tel. 725528 

..+ · H.Klurnpcr 
Postbus 816 
1180 AV Amstelveen 
te 1. L~'71 L~OL~ 

+ A.W. v.d. Horst 
v. Suchtclen v.d. Haarestraat 25' 
106e GP Amsterdam 
tel. 1905l1S 

~- Hr/". M. Zoo te li?_ f - - _. 
2 Jél.n v.d. HCJJdenstrao.t 66 1 1-

1071+ XW Amsterdam 
'tel. 763773 

· -t H. do Drir,,.is Back~)S .),. E. Kok 
Mr. P.N. Arntzeniusv,mg 9' ' 1 Jacob de Gracfla.:m 12.3 
109EJ GJ Ams terd2:m · 11i'31 DM Amstel vo en. 

Lid e.f 

M. Heuwokcmotier-noose en F. Verslu~s. 



Herhaalde oproep. 

T.g.v. de aangekondigde stijging van de posttarieven wordt een dringend 
beroep gc,da.ru:f op de leden om mee te hc,~pen de mededelingbladen rond te 
brengen.Al neemt u er maar een paar voor uw rekening.1n·1981 waren we 
f 2••10 per nummer kwijt r l Een telefoontje naar Re.ei Damhuis 421+390 i"a 
voldoende. 

Contributiebetaling over l982t 

Inge.sloten geliêve u aan te tre:f:ren een aoceptgirokaa.rt · van.de Gemeentegiro 
voor de betaling van uw bijdrage over 1982. Wij verzoeken u zoveel mogelijk 
van deze kaart gebruik te maken, aange~ien onze administratie hierop ia in
gesteld.Indien u een rekening hebt bij d,~ Postcheque •11 Girodienst kunt u 
deze kaart niet gebruiken.Gelieve dan dt gegevens op uv eigen overechrijvings
kaart over te nemen. Hebt u geen post• of gemeentegirorekening, me.ar wel een 
bankrekening dan kunt u de~e kaart ingevuld ~n ondertekend aan uw bank zenden. 
U gelieve dan uw bankreneningnummer op d.e kaart te vermelden. 
' 1p ,Gl.e ... aoeepfi.g_~'.2:e>ka.art ataat onderaan het minimaal vèrechuldigde bedrag. 
!logere bedragén zijn vanzelfsprekend z,fr welkoml Het vermelde bedrag ia met 
inbegrip van ;de voorgestelde contributieverhoging. U mag dus met betalen 
.wachten tot deze bedragen door de jaarvergadering zijn goedgekeurd.Waarachijn
·1ijk in het volgende nieuwsbulletin of "de Gierzwaluw" zullen wij u dit laten 
weten.Een noodkreet; voor minatena de helft dar leden moet de penningmeester 
een herrinneringekaart schrijven en dan nog blijven er een aantal over die 
hij moet schrijven of bellen.Dit kost tijd en geld die beter besteed kunnen 
worden.Graag uw medewerking in de~e. Mocht u desondanks iets niet helemaal 

• duidelijk zijn, gaarne een telefoontje 0201:'416868. 

f:Ellectief abonnenment "Het Vose1:.jaar" 1982 

namens het beetuur 

Karel Straa.tman 
(penn.mr.) 

Zij die 1 i:egen gereduceerd tarief (in 1982 ! 15t50) 1 een abonnement op"het 
Vogeljaa.r" willen·kunnen dit tot 15 januari telefonieoh aan de penningmeester 
laten weten.Mocht u reeds geabonneerd zijn dan dient u in dat geval de door 

1 ;!et Vogeljaarlf aan u gezonden girokaart ni&t te betalen.Ale u zich opgeeft 
.Krijgt u in hét eerste nummer van11de Gierzwaluw" een acceptgirokaart hier• 
voor toegezonden.De volgende personen ataan reeds bij ,nij genoteerd; de Groot, 
R.Heemek&rk,Klumper,Molin. Hijpkema,stra.atman,Vogelzang. 



Inkomsten 

Contributies 

Donaties 

Rente 

Bijdrage K.NoNeV, 

st!lokors 

Advertentie 

6 boeken Vogels v"d..füiitp. 

ns.delig,saldo 

-L 
1781.50 

63,--
23.21+ 

190,-·' 
100,-.. 

25, ..... 

66 .-·· 
4?4.66 

3/ j t. x-/ 

Uitgave-n 

Ste.ncila 73,55 
Stencilinkt · 94135 

Pa.pier 4-' b 1, , / / 444-936 
Enveloppen 47,50 
Portokooton 638,--
BGatuu~eonkostan 94,60 
Zaalhuur 220,--

Lezinge~ 387,50 
Con~riboGn afdrachten 69,50 
Oa.dc,;.ubonnen/bloemen 92,50 

Ga,af'les • brander, vulling ~4/~o 
10 boeken vogels v.d.Eemp,107,50 

Stickers 290,28 
Onk03ten div.ondérzoekjes 41••~ 
Onckrlloud stencilmClchine 6812€, 

~&~~,~~ 

Saldo po:t• kas 9/121981 ;/ 1..1,-- (por ':0/12 19Ö0 f 4.9~5). 
Saldo per giro9/12 1981 f 10?61~? (p~~ 10/12/1980 f 145l•1 08). 

t!i 

Spooi:Hos.tio portoko:d:.en Niouwsbullotin 3n medadcüingenblad f 607 105 
ovorige 30,95 

Node ten gevolge van atin va:r-heugëlnclt1 <10.mrn~ van n:i.ouw& ledentie ook 
ve:r-alag seor~taria) ia f 250v- m5&r contribu.tie ontvangen dan begroot. 
Dank zij de inzet van een r.w.ntal ledon die ttdo Gierzwaluw" rondbrachten 
konden de portokosten plm. f 220,- gedrukt worden.De :z:aalhuur werd m.i.v. 
1981 bij vooruitbett:i.ling verschuldigd waitrdoor in dit verslJgjaar zowel 
de huur van"50/'81 als van '8·1/'82 betaald moesten worden.Omdat besloten 
waa om enigszins op onze reserves in to teren kondan meerdere betaalde 
aprckera aangetrokken worden en kon 2:v.: een filnmppare.at gehuurd worden. 
Om zelf ltoffio te kunnen zcttlnl word oen i~e hands cam:pinggaafles met 
bran.d~r aangeaohaft. 

Het bestuur ateU voor 1982 do volgende oontributievarhoglng voors 
voor de niet K.N.N~Velaclen él.fd.Amsterdam do 3o en la.ntste faae van de 
cont:l'ibutie-aanpaoaing a.d.j' lt50 1,oals reeds is besloten oi, de jaarverga• 
darin~ van 1980. Medo tengevolgn van de rocrls aangekondigde verhoging van 
de posttarieven stelt hat boatum.· ec.•nv():rt::ol'o verhoging. àcl..f 1,-- voor 
beide oategor:i.en voor t.w. voor leden .. ~owel aJ.a niet-leden K.N.N.V.Atd.Amat. 
derhalve: per 1 januari 1982 n. Niet -.leden KNNV af'd. '..À.msterd&m .f 17 50 

b. Leden KNNV afd. Amsterdam f 12:50 
c. Huisgcnootleden f 6,25 
e. Jeugdleden t/m 18 jaar .f 12,50 

~' _.,. . 
·. _.:,,· 

(. 



Begroting 1982. 

Ontvangsten 
'' 

Contributies. 

Donaties 

Rente 

Bijdrage K.N.N.v. 
Stïoker:e · 

1900,---

50,--
20,--

200,--

400,-.-

Advertenties . 100,--

4 boeken vogels v.d.Eampolders 44,--

j 

l'\' ~ ' 

!Jitgaven 

Stencils 

Stencilinkt 

Papier 

. ' 

Enveloppen 

Beatuursonkosten 

Portokosten nieuwsbull.•n 
mededel.blad 
over~ge ·. 

.L 

. 125,--

125,--
500,--
100, ... --

1_10,--

750,-- · 
100,-... 

Zaalhuur · 116,-· .. · 

.Lezingen ~50;--

Contributies div~instellingen . 75 1 --

Bockànbönnen ·, 75,·~- · 
Onkosten div.ondarzookjea 10,--
Onvoorzien 'J.1+4,-

f 2714,--

~!f.!chting_. • •· ... •·· - .... . ..... - . 
Contributies: Hierin ie opgenomen de voorgeatelde·contributieverhoging alsmede 

J' 26 1 50 aan achteratall-ige oontri.butie over '81. 

Portokoston Wederom i.s rekeuing gehouden met ae~ nog onbekende stijging. 

De 'overige uitgaven zijn grotendeels gebaseerd op uitgaven '81, verhoogd met 

oen geschatte pfijs&tijging van 10 %. 

~alana over 1981 

Aktiva 

Stencilmachine 

4 boeken Vo~elav.d.Eenip. 

Gasfles m.bran4er 

900 atiókers 

Saldo giro. 

1000,-

, l1-4,·--
30,-- · 

:261 .25 · 

1026,47 

2361,72 

Passiva 

Kapitaal 

..L 

2361,?2 

2361,72 

K.A.Straatman 

(P.annitigmeeater) 
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HET :.?ROGRAMMA VOOR JANUARI T/M :MEI 1982. 

Hieronder vindt u weer het programma van excursies en contactavonden 
voor de komende maanden. Om de portokosten een beetje het hoofd te 
bieden zullen er waarschjjnlijk geen tussentijdee nieuwsbulletins meer 
komen om u aan deze data te herinneren. Noteer ze daarom nu meteenl 

Eerst de EXCURSIES. 
Vergeet niet als u mee wilt met eeri excursie dit even te melden en 
uiterlijk de avond tevoren te bellen: 790120 (Steven Schoevaart). 

Zaterdag 23,jan}lari: Amsterdamse Bos. 
De eerste excu~sie van het jaar zal plaatsvinden in vertrouwd gebied. 
Op deze dag is ook de jaarvergadering in het Bosmuseum. Een prima ge
legenheid om deze ,twéo dingen te kor.ibineren. De Noordkant van het Bos 
(oeverlanden, weilanden, Nieuwe Meer en oeverpark) zullen tijdens deze 
excursie uitvoerig onder de loep worden genomene Op het Nieuwe Meer 
!Zijn -, s winters tal van leuke eendensoorten en f'uutachtigen te verwach;!;. 
ten. We vertrekken om 9 0 00 uur bij de tribune aan de Bosbaan. Fietsers 
en wandelaars kunnen er aan meedoen. 

Zondag 21 f'ebrua_.r,_ig Flevopolders. 
Een excursie naar de Flevopolders behoef't weinig toelichting. 
Roofvogels, ganzen, zwanen, eenden in vele soorten zijn in de winter 
vaak in grote getale aanwezig. Na tuurlijk zullen we gebruik maken van 
aUto 1 s van deelnemers zodat autobezittende do0lnemers worden verzocht 
even te melden hoeveel plaats zij hebben. We verzamelen om 9.00 uur 
bij het Amstelstation, , bij de taxistandplaats aan de noordzijde.' 

Zaterdag 20 maart~ Aplrnveense Plassen & Spanderswoudo 
Het fraaie plassengebied van Ankeveen is een bezoek alleszins waard. 
Het Bergse Pad voert ons ·door het gebied en de in ruime mate aanwezige 
vogels garanderen een fijne wandeling .• Daarna kunnen we naar het niet 
ver daarvandaan gelegen Spanderswoud en eventueel nog andere 's Grave
landse landgoederen gaan om na de water- on moerasvogels de bosvogels 
te bekijken. Ook op deze excursie willen we van auto I s gebruik maken. 
Automobilisten dus a,u.b. even kenbaar maken hoeveel passagiers u kunt 
bergen. Vertrektijd weer 9.00 uur vanaf het Amstelstation. Leden van 
Natuurmonumenten lidmaatschapskaart m00nemen. 

Zondag 18.april: _Fietsex~1d!1Lie naar Spaarn~çude en omgeving. 
In het westeljjk van Amstordam gelegen gebied rond Spaarnwoude heerst 
in deze tijd van het jaar een grote activiteit van weidevogels, zoals 
Kievit, Grutto, Tureluur, Uatersnip, Scholekster, Ook Gele Kwikstaartt 
Slobeend, Winter- en Zomertaling broeden hier. Ook zullen we de be
f'aamde vogelr:ijl-ce 'ge hinden bij Halfweg bezoeken. We vertrokken om 9, 00 
uur precies vanaf station Sloterdijlc, 

Zondag 2 3 mei : · Duin en .liFJ!idber__g__~w Kennemorduinen. 
Deze prachtige duingebieden zijn bijzondEJr rijk aan zangvogels. Nachte
galen zjjn er talrijk en ook de vier spechtesoorten .(Groone·; Z-warte, 
Grote Bonte en Kleine Bonte) komon hier voor. Verder vinden we er 
Fluiter, Gekraagde Roodstaart, Barms:ljs,en vele andere soorteno 
We willen er dit keer vroeg op uit. We verzamelen om 7.00 uur aan de 
ingang van Duin en Kruidberg, Wie op d.e fiets wil komen verzamelt om 
5.30 uur bij het station Sloterd:ijk. Leden van N.M. weer lidmaatschaps
kaart meenemen1 

Het voorjaarsweekeI_?..S van de VWG zal dit jaar weer in Twente plaats
vinden en wel op Q & 9 mei. We zullen dan in de schitterende Breclclen"' 
kamp overnachten. Nadere details volgen, maar u kunt zich nu reeds 
opgeven, hetgeen i.v.m. de reserveringen zeer aan te bevelen is. 

' . 


