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Gevleugeld nieuws
nummer 28

11 april 2013

Lezing woensdag 17 april

Lezing vrijdag 12 april

Roelf Hovinga verteld deze
avond over de grote variatie aan
vogelsoorten die in Noord Iran
broeden en overwinteren. Door
de geografische ligging en
variatie aan leefgebieden zijn
dat zowel vertrouwde Europese
als minder bekende soorten als
Siberische kraanvogel,
Keizerarend en Witstaartkievit.
Ook planten, dagvlinders en de
lokale cultuur zullen deze
avond aan bod komen.

Een zestal leden van VWG Tringa
is in april 2012 naar de
Extremadura in Spanje geweest.
A.s. vrijdag vertellen ze over de
fantastische landschappen en de
vele bijzondere vogels die ze er
gezien hebben. Ook wij zijn van
harte uitgenodigd voor deze extra
gratis toegankelijke lezing.
Aanvang: 20.00 uur
Fenix kerk, Dorpsstraat 179 te
Nieuwe Niedorp

Aanvang 20.00 uur in De
Eendracht

Natuurdag zaterdag 11 mei
Tijdens de nationale Vogelweek organiseren we samen met de KNNV, IVN, Animo en Stichting
Oudorperhout een dag vol leuke natuuractiviteiten in de Oudorperhout. We zijn die dag te gast bij
de molenaars langs de Zeswielen, het is namelijk ook Nationale Molendag. Er zijn excursies en
(waarschijnlijk) workshops natuurfotografie in de Oudorperhout, kramen met stekjes (Hortus),
Carina is er met haar vogelpotten, Irene Maas met keramiek, er is
een imker, live muziek en veel leuke activiteiten voor kinderen.
De VWG staat zelf met een kraam en Cees en Paul leiden excursies.
Voor het bemannen van de kraam kunnen we nog hulp gebruiken.
Je kan je hiervoor aanmelden bij Miranda.
De dag duurt van 10.00-16.00 uur en wordt afgesloten met een
barbecue voor de vrijwilligers die meehelpen.

Leestip:
Van Jan Vrouwe kreeg ik een tip over het blad Maarten (van Maarten van Rossum):
“Dit nummer geheel gewijd is aan de natuur met o.a. een leuk interview met Hans Dorrestijn, de
geschiedenis van de NJN, J.P. Thijsse en nog heel veel meer, echt zeer de moeite van het lezen
waard”.

Meeuwen
Het zal jullie niet zijn ontgaan...de meeuwen staan in Alkmaar weer volop in de belangstelling.
De Alkmaarsche Courant stookte de boel weer lekker op met diverse columns en misleidende
koppen boven de artikelen. Zo zouden meeuwen ‘vogelvrij’ zijn.
Het is erg jammer dat wethouder Nagengast onze adviezen naast zich neer heeft gelegd en toch
gekozen heeft voor het verwisselen van eieren. Dit gaat alleen maar onnodig geld kosten en
zorgen dat de meeuwen zich nog verder over de stad verspreiden.
Met ons belangrijkste advies: zorg voor het creëren van een geschikt broedgebied, is ondanks
toezeggingen niets gedaan.
Als er een ontheffing wordt afgegeven dan gaan we daar zeker bezwaar tegen maken.
Op donderdag 11 april is voorzitter Harry Smit een
half uur lang geïnterviewd voor een
ochtendprogramma op Ned. 1.
Hieronder kunnen jullie, als het goed is meekijken.

Ik heb de uitzending op Ned. 1 van donderdag 11 april opgenomen met mijn telefoon. Ik ben benieuwd of jullie het kunnen afspelen en bekijken.
De balk met het driehoekje van ‘play’ is ineens erg donker geworden, dus het is op de gok links onder het beeld in de zwarte balk klikken.

Petities helpen!
Regelmatig doen we in deze Nieuwsbrief een oproep om een petitie te tekenen. We kregen onlangs deze
reactie van Vroege Vogels binnen:
Staatssecretaris Sharon Dijksma van natuur presenteert maandag volgens ingewijden de ‘Positieflijst voor
Zoogdieren’. Hiermee wordt de handel in wilde dieren, zoals op Marktplaats, aan banden gelegd. Een
succes dat mede te danken is aan jouw steun!
Uw handtekening
Precies één jaar geleden startte Vroege Vogels een petitie tegen de handel in wilde dieren op Marktplaats.
Uilen, eekhoorns en slangen staan daar gewoon tussen de advertenties voor speelgoed en tweedehands
tuinmeubilair. Meer dan 33.000 mensen hebben getekend.
Gevolgen
De actie zorgde voor veel politiek tumult. Zo tekent zich een meerderheid af in de Tweede Kamer tegen de
internethandel. Ook beloofde staatssecretaris Henk Bleker van natuur vorig jaar om versneld te komen met
die positieflijst. Ondanks alle commotie blijft Marktplaats de omstreden advertenties aanbieden. Dus gaat
Vroege Vogels door! We blijven de aandacht vestigen op deze misstand, zowel op radio als tv als de
website.
Lijst
Als staatssecretaris Dijksma maandag de Positieflijst presenteert is het eerste stapje gezet. Op de lijst staat
welke dieren geschikt zijn als huisdier. Alle dieren die er niet op staan, mogen automatisch niet worden
gehouden of verhandeld. De volgende stap is dat er ook een lijst komt van vogels en reptielen.
Wil je op de hoogte blijven van de actie tegen Marktplaats, de positieflijst en ander nieuws uit de natuur,
abonneer je dan op de Vroege Vogels Nieuwsbrief.
Typ hier om tekst in te voeren

Van Harm Niesen ontving ik deze prachtige
foto van een erg boze Roerdomp in de
Geestmerambacht. Een Blauwe reiger kwam
iets te dicht in de buurt...

Pierre van der Wielen zag en fotografeerde deze
bijzonder getekende fuut op 17 maart bij de Leemans
sluis in Den Oever.

In Den Helder is vandaag een Rode rotslijster ontdekt. De vogel is op
de kerk gaan slapen, dus grote kans dat hij vrijdag nog aanwezig is!
Voor meer informatie: www.dutchbirding.nl
foto: Maurits Martens

