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Gevleugeld nieuws
nummer 65

11 mei 2016

14 mei: Excursie Texel

18 mei: Plaatjes van eigen
leden

De voorjaarstrek is in volle gang
en er worden de laatste week
veel leuke soorten gezien op
Texel. Roodpootvalk,
Roodstuitzwaluw,
Balkankwikstaart, Bijeneter,
Zwarte wouw, Visarend en bijna
traditioneel Morinelplevieren.
Eilandkenner bij uitstek Kees
Rooselaar neemt ons mee naar
de beste vogelplekken. We
vertrekken om 7.15 uur en
vergeet je niet aan te melden!

Voor de zomerstop sluiten we
traditioneel af met plaatjes van
eigen leden. Om 20:00 uur staat de
koffie/thee klaar!
Op 11 juni is er nog een leuke
excursie naar het Dwingelerveld.

Goudvinken, Egmond

Na de zomer meld ik me weer
met het Gevleugeld nieuws.
Iedereen een hele fijne,
vogelrijke en zonnige zomer!

Nationale Natuur Quiz
Afgelopen woensdag 11 mei was er de Nationale Natuur Quiz.
In de studio werd door 50 natuurliefhebbers gestreden om de
gouden Raaf. Onze eigen Luc Knijnsberg, boswachter bij PWN
wist door te dringen tot de finale en ging er vandoor met de
tweede plaats!
Luc van harte gefeliciteerd!

Inventarisatie
Kleimeer
Van Kees Klay ontving ik onlangs deze mooie
foto’s van de door hem in de Kleimeer
gefotografeerde Bruine kiekendieven. Het lijkt
er op dat er mogelijk twee paartjes gaan
broeden in de Kleimeer.
Dit soort meldingen worden ook
meegenomen in de inventarisatie van de
Kleimeer, dus voer vooral in wat je daar tegenkomt!

Excursie Stichting Oudorperhout
Dinsdagochtend 17 mei zal Hans Schouten een rondleiding geven door de Oudorperhout om de
verschillende vogels te gaan bekijken.
Te verwachten zijn: Grutto’s en Kieviten met pullen, Tureluur, Witte kwikstaart, Krakeend, Grote
bonte specht, diverse zangvogels waaronder Rietzanger, Fitis en Nachtegaal.
De excursie begint op het parkeerterrein aan De Vuyk in Oudorp om 8 uur ’s morgens.
Aanmelden via: excursies@stichtingoudorperhout.nl of 06-16546250.
De excursie is gratis voor vrienden van Stichting Oudorperhout, anderen betalen € 2,50 of kunnen
voor € 10 vriend worden en hoeven dan geen € 2,50 te betalen.
De stichting viert 24 september 2016 haar eerste lustrum en naast andere activiteiten organiseren ze
een foto- en een tekenwedstrijd. Het thema van de fotowedstrijd is: ‘Zo beleef ik de Oudorperhout’
en iedereen vanaf 16 jaar kan hieraan meedoen. Er zijn leuke prijzen te winnen. Kijk voor meer
informatie op de website: www.stichtingoudorperhout.nl
UITNODIGING
Datum
WOENSDAG 8 JUNI 2016
Tijd
17.00 – 20.30 uur
Locatie
Tolhuistuin, IJpromenade 2,
Amsterdam-Noord
(tegenover CS)

De terreinbeherende & natuurorganisaties van Noord-Holland nodigen je uit voor de:

Groene Dialoogdag Noord-Holland
Ontmoeting, inspiratie en kennisuitwisseling voor iedereen die actief is in het groen

Kijk voor aanmelding en het hele programma op: www.ivn.nl/groenedialoogdag
Bas Haring trapt af met een ‘frisse blik’ op

Proeftuin van de Groene Academie

mens en natuur.

• Rondleiding door de TolhuisTuin met Bert
Cornelisse (vrijwilliger Stichting Tolhuistuin)

Lagerhuisdebat met o.a. Ferenc van Damme
(participatie-innovator prov. Overijssel), Tjeerd
Talsma (gedeputeerde prov. Noord-Holland),
Ernest Briët (dir. Landschap Noord-Holland).
Natuurvrijwilligers, terreineigenaren, beheerorganisaties, boerenbedrijven, buurtbewoners
en overheid zijn actief bezig om de NoordHollandse (stads)natuur te vergroenen, beschermen en beheren. Hoe kunnen we elkaars
werk versterken? Voor welke uitdagingen staan
we? Wie kunnen we nog meer betrekken?

• Workshop Wat is jouw rol in een vrijwilligersteam? door Tetje Falentijn (Landschap N-H)
• Lezing ‘Wegwijs in weidevogels’ door
Water, Land & Dijken

Doe mee aan de
‘Eerste Hulp bij Groen Prijs 2016’
Heb jij een inspirerend groen idee of mooi natuurproject? Dien jouw initiatief vóór 23 mei in op
ivn.nl/groenedialoogdag en maak kans op 1.000

euro!

En waar heb jij zelf behoefte aan?

➜ Draag zelf een stelling aan!
ivn.nl/groenedialoogdag

Informatiemarkt
Vragen over groene projecten, subsidie-aanvragen, communicatietips, standaankleding of een
specifiek natuurgebied? Op de informatiemarkt
staan de natuurorganisaties en andere experts

De Groene Dialoogdag wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie
Noord-Holland. De organisatie is in handen van IVN Noord-Holland.

voor je klaar.

