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Jaarvergadering en lezingen 13 maart
De uitnodiging voor de jaarvergadering hebben jullie inmiddels ontvangen. Let op, want we starten deze
avond om 19.30 uur!
Na afloop neemt Erwin van Saane ons mee naar het mooiste vogeleiland
van Griekenland, Lesbos, waar hij in 2011 prachtige plaatjes maakte van
bijzondere vogels.
Hans Brinks neemt ons mee de provincie in en laat ons genieten van al
het moois dicht bij huis.

Rietzanger - foto Hans Brinks

Roerdompen
Er worden momenteel veel Roerdompen gezien
in het Geestmerambacht. Vooral tegenover de
heuvel aan de oostzijde zijn er dagelijks
Roerdompen te zien die in het afgemaaide riet
naar voedsel zoeken.
Johan Bos maakte daar deze prachtige foto
afgelopen vrijdagmiddag.

Tuinvogels
Harm Niesen werd op 6 maart in zijn tuin in Bergen
verrast door vier Kleine barmsijzen.
Pierre v.d. Wielen meldt een Witkopstaartmees in zijn
tuin in Heerhugowaard op 7 maart.
De Kleine burgemeester in de ‘voortuin’ van Arjen
Dekker in Heiloo laat zich ook nog steeds zien en
fotograferen.
Kleine barmsijs - foto Harm Niesen

Duinkaart (ingezonden mededeling)
Door het grote succes van afgelopen jaar zal PWN ook dit jaar bezoekers bewust maken van de
noodzaak om een duinkaart te hebben bij een bezoek aan het duin. Om deze campagne kracht
bij te zetten zal PWN daarna op gezette tijden extra gaan controleren. Wilt u meer weten over
deze actie, dan kunt u kijken op www.pwn.nl/duinkaart.
Om inwoners en toeristen van Noord-Holland optimaal te laten blijven genieten van onze
mooie duinen, is het voor PWN noodzakelijk dat bezoekers bij hun bezoek aan de duinen in
het bezit zijn van een duinkaart. Met de opbrengst van deze kaarten kan PWN namelijk het
duinbeheer op het gewenste niveau handhaven. PWN is voor het beheer van de duinen
afhankelijk van deze opbrengsten omdat ze geen subsidie ontvangt van de overheid hiervoor.
Wij hopen dat u uw medewerking hieraan wilt verlenen door uw medebezoekers aan de duinen
op bovenstaande campagne te wijzen en hen te stimuleren een duinkaart te kopen. Indien u
nadere informatie hiervoor wenst, kunnen wij dat geven. Zo kunnen we blijven genieten van
onze mooie duinen!
U koopt al een duinkaart voor €11,- via www.pwn.nl/duinkaart.
Met vriendelijke groet, namens de boswachters,
PWN

Het voorjaar komt
er aan!

Publieksavond
Er hebben zich inmiddels
70 leden aangemeld voor de
publieksavond met
Nico de Haan op
dinsdag 19 maart.

Hoewel de weersvoorspellingen voor de komende
dagen niet zo best zijn, zijn
de Witte kwikstaarten ineens
al weer volop terug van
weggeweest!

Aanmelden kan nog steeds,
maar doe het snel want
vol=vol!
2013 HET JAAR VAN DE PATRIJS

Er is plaats voor 200
belangstellenden en de
persberichten zijn inmiddels
de deur uit.

Jullie tellen toch ook mee?!
Meer informatie is te vinden in De Kleine
Alk en op www.sovon.nl

Ook de Grutto wordt op vele
plaatsen gezien, maar de
bulk moet nog komen, aldus
Vogelbescherming NL.
Kraanvogels zijn met
duizenden tegelijk over
Nederland getrokken de
afgelopen dagen. Op 3 maart
zag Gerard Langedijk er 75
overtrekken in Zuid
Scharwoude.

