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Lezing a.s. woensdag 17 oktober:

Kees Scharringa over Argentinië
Aanvang: 20.00 uur

Dudeljo: De opvolger van Dorrestijns Vogelgids
Van alle zangvogels is de Wielewaal ongetwijfeld de meest bezongene.
Hele generaties hebben zijn loflied in canon gezongen, in de christelijke
zangvereniging, op wandeltochten, bij het kampvuur en op school. En de
Wielewaal verdient deze hommage volgens Hans Dorrestijn, de man die
dankzij Dorrestijns Vogelgids en Dorrestijns Natuurgids de onbetwist
scherpzinnigste en geestigste auteur is op ornithologisch gebied.
Dudeljo! is behalve een eerbetoon aan Nederlands mooiste zangvogel
een nieuw hoogtepunt in Dorrestijns vertelkunst. Hij neemt de lezer
weer mee op zijn vogelexcursies naar uitheemse landen als Hongarije,
Bulgarije en Georgië en brengt daarbij ook van alles aan het licht over
de wellicht vreemdste vogel die de natuur kent: de mens.
Wij feliciteren Hans met het uitkomen van zijn nieuwste boek!
Dudeljo ligt vanaf 16 oktober in de boekwinkel.

Gehoord in Vroege vogels: Gekleurd licht
Hoe reageert de natuur op verschillende kleuren straatverlichting? Het Nederlands Instituut voor
Ecologie (NIOO) doet daar samen met Wageningen Universiteit uitgebreid onderzoek naar.
Op 8 verschillende plekken midden in de Nederlandse natuur staan voor de proef lantaarnpalen met
rode, groene en witte LEDlampen. Het onderzoek heet “Licht op natuur” en heeft als doel een kleur
verlichting te vinden die de natuur het minst schaadt.
Vanaf 5:08 tot 13:12 op de tijdbalk.
http://vroegevogels.vara.nl/Radio.947.0.html
http://vroegevogels.vara.nl/Fragment.150.0.html?
&tx_ttnews[tt_news]=361628&cHash=804a6225a9fc6d44c7ddcb7820c6f453

Petitie
Helaas moeten we wederom een beroep op jullie doen voor het tekenen van een petitie. Dit keer
heeft de Portugese regering besloten om een lagune in de Algarve, de Lagoa dos Salgados, te gaan
ontwikkelen met grote negatieve gevolgen voor de natuur in die omgeving. Het is een belangrijk
broedgebied en ook tijdens de trek wordt de lagune door veel vogels bezocht. Er zijn 40.000
handtekeningen nodig, dus teken snel!
http://www.birdlife.org/community/2012/09/sign-petition-to-stop-development-of-portuguesewild-life-sanctuary/

Natuurwerkdag Oudorperhout
We willen u graag uitnodigen om mee te doen met de Natuurwerkdag op 3 november a.s.
Elke eerste zaterdag van november vindt de landelijke Natuurwerkdag plaats, waarin iedereen kan
werken aan het behoud en herstel van de natuur en het landschap.
De Oudorperhout doet ook dit jaar weer mee en we willen ons mooie gebied die zaterdag weer
verder opknappen.
Vrijwilligers kunnen die dag wilgen knotten, zwerfvuil opruimen en andere opknapwerkzaamheden
verrichten zoals het schoonmaken van het display van de dwangburcht De Nieuwburg.
Er kunnen maximaal 30 mensen deelnemen, volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.
We verzamelen ons om 9:30 in de basisschool De Zes Wielen aan de Munnikenweg 18 in Alkmaar
aan de rand van de Oudorperhout.
We beginnen met koffie of thee en gaan daarna aan de slag. Als u later op de dag mee wil doen, kan
dat natuurlijk ook.
Gereedschap is aanwezig.
De lunch vindt eveneens plaats in de school en wordt verzorgd door de Gemeente Alkmaar. We gaan
door tot uiterlijk 15:00 uur.
En natuurlijk hopen we weer op een gezellige en actieve dag.
U kunt zich opgeven bij de voorzitter van de Stichting Oudorperhout, Hans Schouten:
hans@hydroalkmaar.nl 06-12999749
Of bij de provinciale coördinator van
Landschap Noord-Holland, Peter Mol:
p.mol@landschapnoordholland.nl 088 – 0064400
Voor meer informatie over de landelijke Natuurwerkdag
kunt u kijken op de website www.natuurwerkdag.nl
We hopen velen van u te mogen verwelkomen op 3 november!
Vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de
Stichting Oudorperhout,
Marjan Waltman

