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Emmy van Bolhuis 

Emmy van Bo/huis, 28 april 2013, Hongarije 

Op 23 juli is ons lid Emmy van Bolhuis na een kort ziekbed 
overleden. Emmy is bij VWGA-leden bekend als een en

thousiaste deelnemer aan excursies en lezingen, met belang
stelling voor alle aspecten van de natuur. 
In september zou ze meegaan met de Tarifareis. Het heeft niet 
zo mogen zijn. Het bestuur heeft de familie gecondoleerd. 
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Van de redactie Roely Bos 

Voor u ligt, zoals beloofd in het vorige 
nummer, ons Themanummer Rode 
Lijst van Amsterdam, geschreven 

door Frank van Groen. Omdat in 2017 de 
nieuwe officiële Rode Lijst van bedreigde 
of verdwenen broedvogels in Nederland is 
opgesteld (in opdracht van het ministerie van 
EZ, helaas zonder juridische status), heeft 
Frank bekeken in hoeverre de nieuwe Rode 
Lijst onze eigen Amsterdamse broedvogel
soorten raakt. Dit is een heel karwei geweest, 
het is een immens artikel geworden dat een 
echt Themanummer rechtvaardigt. U zult er 
heel wat in kunnen studeren. 
Sommige vaste rubrieken moesten voor deze 
keer wijken, maar in het volgende nummer 
zal iedereen weer aanwezig zijn. 

De Roodborst hoort bij de lijsterfamilie 
en staat niet op de Rode Lijst 

Gierzwaluw nu digitaal Marian de Groot 

0 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 e
mailadres heeft, zijn via de Nieuwsflits al van deze nieuwe mogelijkheid op de hoogte 
gebracht. 

Kiest u ook voor de digitale versie? Graag! Geeft u dit dan a.u.b. door via secretari
aat@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. 
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Excursies/Lezingen 
Roely Bos 

Vertrek om 08:00 uur precies, tenzij anders vermeld. Alleen toegankelijk voor 
leden van de VWGA. Zorg zelf voor eten, drinken, verrekijker, warme en/of 
regenkleding, en evt. een bandenplaksetje. 

Meld je tijdig aan bij de excursieleider, met name voor auto-excursies. Vermeld hier
bij naam en telefoonnummer, of je een auto ter beschikking hebt en hoeveel mensen 
er kunnen meerijden. Autokosten worden gedeeld, scholieren en studenten aangepast 
tarief. Vragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom bij Mieke Kranstauber, 
miekekranstauber@hetnet.nl. Neem contact op als je zelf een excursie wilt begeleiden. 
Houd voor wijzigingen in het excursieschema onze website in de gaten: 
www.vogelsamsterdam.nl. 

De lezingen hebben plaats op ons vaste adres Eerste Helmersstraat 106 M, start 20:00 
uur, zaal open 19:30 uur. 

3 oktober 2018 lezing Jelle Harder 
Op deze woensdagavond houdt ijsvogelkenner Jelle Harder een audiovisuele presenta
tie over deze fraaie vogel, hierbij wellicht bijgestaan door Amsterdamse kenners. Zie 
voor uitgebreide informatie onze website. 

oktober 2018 auto-excursie 
Medio oktober is de verrassings-/twitchexcursie. 
Houd de website en de Nieuwsflits in de gaten voor defmitieve datum en inschrijving. 

november 2018 IJmuiden wandel- en auto-excursie 
In november gaan we naar de Pier van IJmuiden. 
Houd de website en de Nieuwsflits in de gaten voor defmitieve datum en inschrijving. 

december 2018 Friesland auto-excursie 
Zaterdag 8 december gaan we naar Friesland. Hier gaan we ongelooflijk veel ganzen 
zien waaronder bijzonder soorten, en ook Kleine en Wilde Zwanen en leuke eenden. 
We kunnen steltlopers zien foerageren en misschien gaan we op de schorren kijken 
naar Sneeuwgorzen, Strandleeuweriken en mogelijk Fraters. 
Ook maken we kans op roofvogels zoals Blauwe Kiekendief, Ruigpootbuizerd en wie 
weet wat nog meer. 
Herman Postma is de begeleider. 
Houd de website en de Nieuwsflits in de gaten voor meer informatie en inschrijving. 
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januari 2019 Amsterdam e.o. twee.fietsexcursies 
De plannen zijn om het nieuwe (vogel-)jaar goed te beginnen met een fietstocht langs 
diverse gebieden in Amsterdam. 
Later in januari onze traditionele f1etsexcursie naar Waterland. 

Dinsdag 10 tot en met zaterdag 21 september 2019 gaan we met leden van de 
Vogelwerkgroep Amsterdam naar Georgië. 
We vliegen op Tbilisi en reizen al vogelend naar Batumi (Zwarte Zee) waar we meer
dere dagen gaan genieten van de najaarstrek. 
Kijk op de website voor het volledige programma. 
Als je belangstelling hebt om mee te gaan, stuur dan een mail aan: 
miekekranstauber@hetnet.nl 
Zij stuurt je dan een boekingsformulier toe. 

Excursie Tarifa, bij Faro de Trafalgar, 15 september 2018 
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