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Nationale vogelweek

Op deze dag is er een excursie
onder leiding van Tom Damm
naar de Veluwe. We vertrekken
om 7.00 uur en meldt je van
tevoren aan bij Erwin.

Van 12 t/m 18 mei organiseren
Vogelbescherming Nederland,
Sovon en vogelwerkgroepen een
week vol leuke vogelactiviteiten.
De lente is een mooie tijd om meer
mensen kennis te laten maken met
de natuur en de vogels. Ook wij
willen iets organiseren. Een
excursie, een vogelkijkpunt? Heb je
ideeën en/of tijd om iets te
organiseren neem dan contact op
met Miranda Zutt.

Wie thuis blijft kan om 9.00 uur
vogels kijken in de
Oudorperhout. Meer informatie
hierover is te vinden op
www.stichtingoudorperhout.nl
Tip: Verrekijkershow op 22
april bij De Hoep in Castricum
georganiseerd door Cameraland

actiedag 1 april HBPZ

Misbruik roofvogels
Sinds enkele jaren strijden zes landelijke organisaties tegen roofvogel- en uilenshows. Het gaat om
Vogelbescherming Nederland, Slechtvalkenwerkgroep Nederland, Oehoewerkgroep Nederland, St.
Kerkuilenwerkgroep Nederland, Steenuilenoverleg Nederland (STONE) en Werkgroep Roofvogels Nederland.
Dat strijden heeft ondertussen opgeleverd dat meer dan honderd organisaties hebben aangegeven dat zij
geen roofvogel- en uilenshow meer zullen laten plaatsvinden. Dat is heel mooi, maar nog lang niet genoeg.
Overal in Nederland zijn roofvogelhouders actief mensen te ‘vermaken’. Sinds februari van dit jaar is een
landelijk netwerk actief. De aangeslotenen sturen organisaties, waarvan bekend is dat zij een show met
roofvogels op hun programma hebben staan, een mail met daarin het verzoek af te zien van de show en deze
in het vervolg niet meer in het programma op te nemen. Hoe meer protest hoe groter de kans dat het aantal
shows afneemt.
Het netwerk moet echter nog uitgebreid worden. Bij deze de vraag of ook jij ongeveer één keer in de week
enkele mails wilt versturen, soms om te voorkomen dat er shows opgevoerd worden, soms om achteraf aan te
geven dat een show niet had moeten plaatsvinden.
Een ieder die mee wil doen kan zich opgeven: d.vlugt@ziggo.nl
Als je je opgegeven hebt krijg je meer instructie, achtergrondinformatie en voorbeeldbrieven toegezonden.
http://www.werkgroeproofvogels.nl/nieuws kijk bij Misbruik roofvogels.

Oproep
Bureau Tauw is in opdracht voor de gemeente Langedijk op zoek naar ecologische informatie met
betrekking tot soortverspreiding ten behoeve van de ecologische structuurvisie. Het gaat dus om
waarnemingen van niet alleen vogels maar ook van planten, vleermuizen, libellen, vlinders,
zoogdieren enz.
Heb jij informatie over leuke soorten in Langedijk geef deze dan door aan Rutger Polder

Stadsvogelprijs
Samen met Simone Stam (stadsecoloog), Thea Scheepe (IVN), Hilde Lootens zijn Harry en Miranda
bezig met allerlei projecten om meer aandacht voor stadsvogels te vragen en om te zorgen voor
voldoende broedgelegenheid en een goede leefomgeving. Zo heeft Thea onlangs op basisschool De
Vlieger een aantal lessen gegeven. Binnenkort worden er ook nestkasten getimmerd waarbij
wethouder Anjo v.d. Ven komt meehelpen. Ook is er een avond georganiseerd voor bewoners uit de
Vogelwijk met een lezing en informatie over Huismussen. Verder worden er nog een aantal lezingen
georganiseerd over het vogelvriendelijk inrichten van de tuin.
Met de leverancier van vogelvides en woningbouwverenigingen
gaan we kijken hoe en waar we mussenvides kunnen toepassen.
Bij het Karenhuis zijn onlangs de eerste gierzwaluwkasten geplaatst.
Hierover later meer, er volgt over dit onderwerp nog een speciaal
‘persbericht’ gemaakt door een leerling.

HBPZ

Jaarvergadering

Op de website staan een aantal foto’s
van de actiedag op de Hondsbossche en
Pettemerzeewering van 1 april j.l.

Tijdens de jaarvergadering is er een
tweetal punten ter sprake gekomen
waar we in de Nieuwsbrief op terug
zouden komen.

Ik wil Harm, Carina, Jan S, Cees, Dirk,
Coen, Harry, Tom, Pierre en Jan V
hartelijk bedanken voor hun hulp deze
dag. Sander tekende een prachtig logo!
De opkomst had beter gekund, maar de
mensen die er waren hadden ook echt
interesse en we hebben er een aantal
goede contacten aan overgehouden.
Het is nu zaak om er nog even vol
tegenaan te gaan voordat de klus
daadwerkelijk wordt aanbesteed. Wij
zien nog steeds kansen om de komst
van het zand tegen te houden.

ZAND
OVER DE NATUUR

Zijn er leden die De Kleine Alk voortaan
alleen digitaal wensen te lezen? Dit zou
via een pdf op de website kunnen met
vooraf een mail als er een nieuw
nummer uit is.
Gerda Reus zag onlangs in Alkmaar
deze groep Lepelaars langs vliegen
richting Noord.

Jan Vrouwe stelt de vraag of we als
Vogelwerkgroep buitenlandse projecten
zouden willen ondersteunen. Tijdens
lezingen zien we veel prachtige beelden
van reizen, maar ook soms schrijnende
armoede. Kunnen we niet iets doen.
Bijvoorbeeld verrekijkers inzamelen,
wetenschappelijk onderzoek en gidsen
ondersteunen. Harry stelt dat dit meer
een taak is van Vogelbescherming
Nederland en dat wij vooral gericht zijn
op de regio. Daar gebeurt al genoeg
waar we onze handen als bestuur vol
aan hebben. De meeste leden lijken het
hier mee eens te zijn. Graag horen we
uw mening hierover.

