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Website
Het is dan eindelijk zover, de
nieuwe website is in de lucht.
Kijk maar eens op
www.vwg-alkmaar.nl
Er is gekozen voor een
duidelijke, rustige, warme en
tijdloze uitstraling. Daarom ook
de keuze om aan de bovenkant
van de pagina’s geen
kleurenfoto’s te plaatsen.
Gebleken is namelijk dat deze
snel gaan vervelen.

27 september

De belangrijkste zaken staan er
nu op, aan de overige pagina’s
gaan we komende winter verder
werken. We willen Albert v.d.
Ende hartelijk bedanken voor het
jarenlang beheren van de oude
site.
De Nieuwsbrief is ook aangepast
naar de kleuren van de nieuwe
site.
Graag horen we van jullie wat
jullie er van vinden!

Agenda Stichting Oudorperhout
Stichting Oudorperhout heeft een prachtige agenda 2012 uitgegeven. De
agenda is mooi uitgevoerd met maar liefst 26 fraaie foto’s van deze prachtige
polder. Het leuke is dat je de foto's eruit kunt halen en kan versturen als
ansichtkaart. Een ideaal cadeau! Als u de agenda koopt steunt u bovendien
de Stichting.
Voor leden van de Stichting is de agenda te bestellen door € 7,50 over te
maken op banknummer 212397842 van de Triodosbank onder vermelding
van ‘agenda’. Stuur ook een mail met je adres en telefoonnummer naar Hans
Schouten (info@hydroalkmaar.nl) in verband met de aflevering.
Volgende exemplaren en niet leden van de Stichting betalen € 10,--.

Sfeerimpressie Cap Gris Nez

2011

Helgoland
We hebben nog maar net een fantastisch uitje naar Cap Gris Nez achter de rug of de volgende
meerdaadgse trip dient zich al aan. We zijn bezig om een trip op te zetten naar Helgoland op
11,12, 13 en 14 oktober 2012.
Helgoland ligt in de Noordzee zo’n 50 km ten noorden van het vaste land van Duitsland ter hoogte
van Cuxhaven. Tijdens een bezoek in 2010 met een aantal leden van onze VWG zagen we o.a.
2 Blauwstaarten, 2 Pallas’ boszangers, Sperwergrasmus, diverse Zwarte zeekoeten, Kleine alk,
Taigaboomkruipers en een heleboel andere leuke soorten.
Helgoland is slechts 1,7 km2 groot en het zit er in de trektijd als het even meezit vol met vogels
die ook vaak goed te benaderen zijn.
Om in te schatten welk onderkomen en voor hoeveel personen te boeken willen we graag weten
wie er geïnteresseerd is om mee te gaan.
Je kunt dat doorgeven per mail aan Erwin van Saane: e.v.saane@versatel.nl.

Helgoland 2010 , foto’s Erwin van Saane

Excursie
Zaterdag 8 oktober: Texel o.l.v Marco Witte.
Altijd een topper en dat zal deze keer ongetwijfeld ook weer lukken in de spannende trektijd met bezoek aan
onder andere de tuintjes, Slufter, Mokbaai en Horstmeertjes.
Vertrek: 7:15 uur, boot 8:30 uur. Duur: hele dag.
Graag aanmelden bij Erwin van Saane per e-mail: e.v.saane@versatel.nl of telefonisch: 072-5644325 of
06-23708461.
Het wordt op prijs gesteld als u zich uiterlijk drie dagen voor aanvang van de excursie aanmeldt, zodat tijdig
de beschikbaarheid in de auto’s kan worden geregeld.
Er wordt voor de auto’s gerekend met een kilometertarief van € 0,15. We raden de bestuurders aan in het
bezit te zijn van een inzittendenverzekering.

