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Kopij Kleine alk

Excursie

De kopijsluiting voor de
volgende Kleine alk is 1 mei
en we hebben helaas nog
weinig kopij binnen. Er is
deze keer ook niemand die
de waarnemingenrubriek
kan schrijven, dus als iemand
daar tijd voor vrij zou
kunnen maken dan horen we
het graag. Mail dan even
naar Miranda.

Dwerggors - foto Jan Gerhardus

Op 25 april is er een excursie
naar de Hoge Veluwe onder
leiding van Jan Stok. Altijd
een prachtige bestemming
met veel leuke soorten zoals
Appelvink, Bonte
vliegenvanger, Gekraagde
roodstaart, Boomleeuwerik en
Boompieper. Misschien zit de
Bosuil weer op zijn stek. We
vertrekken om 7.00 uur.

Thayers meeuw

foto Jan van der Laan

Een nieuwe soort (mits aanvaard) voor ons werkgebied en
Nederland: de Thayers meeuw. Leon Edelaar vond de meeuw
zaterdagavond op het strand van Egmond aan Zee nabij de
zandsuppleties. Hij kon foto’s maken en eenmaal thuis aangekomen
was hij al snel overtuigd dat het deze bijzondere soort uit arctisch
noordwest Canada was. De Thayers meeuw wist zondag heel wat
mensen naar het strand te trekken. Het viel nog niet mee om de
vogel in beeld te krijgen tussen die duizenden andere meeuwen. We
feliciteren Leon met zijn fantastische vondst!

Lezing Oman
Aanstaande woensdagavond 15 april is er een lezing van fotograaf Hans
Brinks over Oman. Oman, het land met een lange vogelrijke kustlijn,
groene bergen, maar ook uitgestrekte woestijnen. In November een
uitstekende plek voor Europese en Aziatische overwinteraars en
doortrekkers. Een land met een uitermate vriendelijke en gastvrije
bevolking, waar het als vogelaar goed toeven is. Deze presentatie laat
een mooi vogeloverzicht zien van het gehele land, van Krabplevier tot
Steppearend, van Citroenkwikstaart tot Jeminitische kanarie, maar ook
de vele variaties in landschappen komen aan bod.

De Grote Kijkershow 2015 van Cameraland
Kom op zondag 19 april tussen 11:00 en 16:00 naar Cameraland in Alkmaar voor onze jaarlijkse
verrekijkershow en beleef de ultieme verrekijker ervaring. Kijkers en telescopen van diverse grote
merken, advies en tips van echte experts; test, kijk en vergelijk verrekijkers en telescopen van meer
dan 10 merken en profiteer van diverse speciale aanbiedingen. Toegang is gratis voor alle leeftijden!
Test, kijk en vergelijk
Altijd al het verschil tussen de Swarovski EL en SLC serie willen ervaren? Wil je de nieuwste Leica
Ultravid HD Plus serie proberen? Is die Bushnell Legend echt zo goed? Kom langs en kijk, test en
vergelijk naar hartenlust. Stel je vragen aan de diverse experts die aanwezig zijn. Breng je oude
verrekijker of telescoop mee en vergelijk ze met de nieuwste modellen. Toch je oude kijker inruilen?
In de winkel kun je kijkers en telescopen vrijblijvend laten taxeren, of meteen inleveren bij aanschaf
van nieuw exemplaar!
Gratis kijker check-up
Neem je verrekijker of telescoop mee en laat hem geheel gratis, professioneel
reinigen door een kijker expert! Als je wilt kun je tijdens het schoonmaken
advies en tips krijgen zodat je de volgende schoonmaakbeurt vellig en simpel
zelf thuis kunt uitvoeren. Uiteraard is er een groot aantal schoonmaakproducten
verkrijgbaar, waarvan de experts je alles haarfijn kunnen uitleggen hoe het
werkt en waar je op moet letten als je zelf gaat schoonmaken.

Handig: Je eigen tuinlijst!
Met Waarneming.nl kun je niet alleen in heel Nederland tellen, maar ook inzoomen op een gebied
naar keuze, zoals je eigen tuin.
Kies in het menu 'Mijn Waarneming.nl' voor 'Mijn gebieden', en 'Maak je eigen gebieden aan'. Teken
nu op de kaart je tuin, werkplek, vakantie-adres of een ander favoriet gebied. Alle data zoals
waarnemingen, statistieken en fenologie zijn direct beschikbaar!
Gegevens invoeren voor een favoriet gebied doe je net als altijd: mobiel of via het web. Er zijn geen
speciale instellingen nodig, dat regelt Waarneming.nl vanzelf!

De Siberische braamsluiper in Callantsoog
zat regelmatig op de voertafel.
Foto Jan Gerhardus

