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Gevleugeld nieuws
nummer 68

Lezing 16 november
Chris van Turnhout van Sovon
komt ons vanavond vertellen
over de effecten van
klimaatverandering op vogels.
Aanvang 20.00 uur in de
Buurthuis De Eendracht.

Hulp gezocht
In 2017 zal onze penningmeester
Auke Burrie aftreden en dus zijn
we hard op zoek naar een
nieuwe penningmeester. Is deze
functie iets voor jou? Laat het
ons weten!

11 november 2016
Geelgorzen, Strandleeuweriken,,
Sneeuwgorzen, zelfs een
Witkopgors is gezien op de HBZ.

Tevens zijn we op zoek naar
iemand die Conny Wubbels vijf
keer per jaar een avond/dagdeel
wil helpen met het verdelen en
klaar maken voor verzending van
ons blad De Kleine alk. Lotty Faber
gaat daarmee stoppen zodra er een
vervanger is gevonden. Lotty
bedankt voor je hulp en inzet!
Heb je vragen over deze functies
of heb je interesse neem dan
contact op met onze secretaris
Maarten Platteeuw.

28 t/m 30 april 2017 Breskens weekendexcursie
Deze dagen staan in het teken van de vogeltrek op de telpost Breskens. We rijden vrijdagmorgen
(vetrek omstreeks 9:00 uur) via de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden, waar op diverse plaatsen al
vast wat voorjaarsgasten kunnen tegenkomen.
In Hoofdplaat is ons onderkomen De Vriendschap voor twee nachten. Zaterdag en zondag besteden
we aan de voorjaarstrek op de telpost Breskens en gaan ’s middags naar mooie vogelplekken in
Zeeuws-Vlaanderen.
Prijsindicatie overnachting per persoon inclusief ontbijt (lunchpakket): 80 euro. Daar komen nog
kosten voor diner (eventueel terrasbezoek) en vervoer bij. Opgeven bij Bert de Haan voor
31 december i.v.m. bespreken accommodatie.

23 november KNNV lezing: Philip Friskorn over Aldabra
Nauwelijks iemand weet waar Aldabra ligt en dat is nu juist de
reden dat op en rond dit grootste atol van de Indische Oceaan
de hoogste bio-diversiteit op aarde te vinden is. Om een boek te
maken voor het Wereldnatuurfonds vertrokken acht Foto
Natura fotografen in 2005 naar deze eenzame en onbewoonde
stip in de Indische Oceaan. Wat daar door het Aldabra
Expedition Team in beeld werd gebracht komt naar voren in
deze lezing over een bizarre expeditie. De lezing start om 20.00
uur in Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BG
Alkmaar. De toegang gratis maar een vrijwillige bijdrage van € 2,- is welkom.

Wie gaat er mee naar de Golfbaan?
De contacten tussen de VWG en de golfclub Sluispolder zijn nog altijd goed. Er zijn al verschillende
tellingen geweest. Ook wordt er hard gewerkt aan een lijst werkzaamheden om de inrichting en het
beheer van de golfbaan vogelvriendelijker te maken.
De laatste twee tellingen van 2016 staan op de rol voor 19 november
(vanaf 8:00 uur) en 17 december (vanaf 8:45 uur). Het zou fijn zijn als er
vanuit de VWG wat meer leden meelopen. Het is ook een leuke activiteit
voor als je nog niet zo lang naar vogels kijkt. Voor meer informatie en
aanmelden kan je contact opnemen met Maarten Platteeuw.

Noord-Hollandse Natuurdag zaterdag 19 november
Alle natuurliefhebbers zijn welkom op de 9e Noord-Hollandse Natuurdag op 19 november.
Er zijn maar liefst 12 presentaties rond het thema ‘Natuur mensenwerk’. Martin Melchers start de
dag met een schitterend verhaal over ‘De heer Walters’, Jaap
Mulder vertelt over Dassen in het Gooi, Kees Camphuysen
praat ons bij over de zeezoogdieren langs de kust inclusief de
strandingen van de laatste tijd. Camilla Dreef geeft een lezing
over Lepelaars in Noord-Holland en de recente
ontwikkelingen in het onderzoek. Andere onderwerpen zijn:
de natuur van De Kreupel, vissen in het Noordzeekanaal, het
Noord-Hollandse kievitonderzoek in 2016, padden in NoordHolland, de natuurbrug bij Zandvoort en muurplanten in
Haarlem. Jannes Heusinkveld sluit de dag met beelden van ‘innovatieve onderzoeksmethoden’.
Er wordt ook een dubbeldik themanummer van het Noord-Hollandse natuurblad Tussen Duin &
Dijk gepresenteerd met hele recente gegevens over overwinterende vogels in Noord-Holland. Alle
bezoekers krijgen een exemplaar mee. Ook is er een goed gevulde informatiemarkt met onder
andere tweede hands natuurboeken en allerlei onderkomens voor dieren van keramiek.
Tijden: 10.00 uur tot 16.00 uur. Locatie: Aristo Amsterdam tegenover Station Amsterdam Sloterdijk.
De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op www.landschapnoordholland.nl/natuurdag.

De maat is vol!
Vogelbescherming dient een
klacht in bij Europa tegen de
Nederlandse overheid voor
decennia falend beleid
weidevogelbescherming.
Steun ons door de video te delen.
Typ hier om tekst in te voeren

Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 7 januari is er weer de traditionele nieuwjaarsreceptie samen met de KNNV en het
IVN. U bent allen van harte welkom van 15.00-17.00 uur in Parnassia in Bergen aan Zee.
Noteer het vast in de agenda!

IN 2017 CURSUS VOGELS HERKENNEN ?
Het bestuur wil in 2017 invulling gaan geven aan het verzoek voor een cursus vogels herkennen.
Wij zijn dus op zoek naar een avondcursusleider (m/v) voor de voorjaars- en/of de najaarscursus.
Er zal volop ondersteuning zijn vanuit het bestuur.
Als je interesse hebt om de cursus te geven of eens wilt informeren: Rob Struyk 06 4258 4477.
De cursus-avonden zullen op dinsdagavond in het ons vertrouwde Buurthuis De Eendracht worden
gegeven.
De excursies gaan in principe naar bestemmingen in (de buurt van) Alkmaar.
Het is de bedoeling om twee cursussen te geven:
een voorjaarscursus gericht op voorjaarszang en herkenning.
een najaarscursus herkenning wintergasten.
Waarom twee cursussen ?
Er is een groot verschil tussen vogelsoorten In voor- en najaar.
De voorjaarscursus
Deze cursus start eind februari en eindigt in mei. De standvogels beginnen al vroeg in het voorjaar te
zingen en in het voorjaar komen daar steeds meer soorten bij die in Afrika overwinterd hebben.
Gaande weg de cursus komen steeds meer vogelsoorten aan bod. Het herkennen van vogelzang
maakt deel uit van de cursus.
De cursus zal uit 5 (dinsdag)avonden en 4 excursies op zondag bestaan.
Data cursus-avonden 21 februari
excursies 7 maart
21 maart
26 maart
4 april
9 april
25 april
30 april
21 mei
De najaarscursus
In het najaar zijn veel vogels weer vertrokken naar het zuiden, maar uit het noorden komen weer
andere vogelsoorten.
De najaarscursus richt zich op het herkennen van deze vogels, hoewel ook vogels uit de
voorjaarcursus nog aanwezig zullen zijn. Ook zal aandacht aan zgn. “eclips-kleden” worden besteed.
De cursus zal uit vijf avonden en vier excursies bestaan.
Data cursusavonden 12 september
26 september
10 oktober
31 oktober
21 november

excursies 1 oktober
15 oktober
5 november
26 november

Op de cursus avonden zal ook aandacht worden besteed aan het gebruik van vogelgidsen, om soorten
die niet op de cursus besproken zijn op naam te kunnen brengen.
Op de excursies wordt het geleerde in de praktijk geoefend en komen we waarschijnlijk meer soorten
tegen dan op de cursus avonden zijn genoemd. T.z.t. volgt meer informatie.

- ingezonden -

UITNODIGING 25 NOVEMBER

De kracht van
natuurlijke gezondheid
Symposium ter gelegenheid van
het 5-jarig jubileum van Hortus Alkmaar
Geachte relatie,
Met veel plezier nodigen wij u uit voor het jubileumsymposium
‘De kracht van natuurlijke gezondheid’ op vrijdag 25 november
2016 bij de Rabobank Alkmaar. Het programma ziet er als volgt
uit:
14.00 uur inloop met koffie/thee
14.15 uur opening door Hans van Os, voorzitter Hortus Alkmaar
14.20 uur welkomstwoord door Anjo van de Ven, wethouder gemeente
Alkmaar
14.30 uur lezing dr. ing. Edwin van den Worm, lector Universiteit van
Utrecht, ‘De werking van geneeskrachtige kruiden’
15.10 uur pauze
15.25 uur lezing dr. Agnes van den Berg, hoogleraar Rijksuniversiteit
Groningen, ‘Waarom wij natuur nodig hebben’
16.05 uur videopresentatie ‘5 jaar Hortus Alkmaar’ door Rutger Polder,
hovenier/collectiebeheerder Hortus Alkmaar
16.25 uur Hans van Os: ‘Ambities van de Hortus voor de komende jaren’
16.35 uur napraten met drankjes en hapjes
17.15 uur einde

Wij verzoeken u vriendelijk uw aanwezigheid (+aantal personen)
te melden via info@hortusalkmaar of de buttons hiernaast.
Graag tot ziens op 25 november!
Namens medewerkers en bestuur Hortus Alkmaar,
Hans van Os, voorzitter

Datum
Vrijdag 25 november 2016
Tijd
14.00 u: inloop
17.15 u: einde
Locatie
Rabobank Alkmaar
Robonsbosweg 5
1816 MK Alkmaar
Er is voldoende parkeergelegenheid.

JA, IK KOM
NEE, IK KOM NIET
MEER INFORMATIE

www.hortusalkmaar.nl

