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Contributie

Gezocht: mooie foto’s

Bij degene die een automatische
machtiging hebben afgegeven
wordt de contributie van €15,00
in de maand mei afgeschreven.

Op woensdag 15 mei is ons
jaarlijkse avond waarop eigen
leden hun mooiste foto’s met
elkaar kunnen delen. Dit kan
bijvoorbeeld een kort reisverslag
zijn of mooie plaatjes gemaakt
tijdens een excursie of in ons
werkgebied/Nederland. Dus grijp
je kans en deel ze met ons!

Degene die ervoor hebben
gekozen het bedrag zelf over te
maken en dat nog niet hebben
gedaan willen wij vragen dit
z.s.m. te doen. Dit kan op
rekeningnummer 2197346 t.n.v.
VWG Alkmaar, onder
vermelding contributie 2013 en
uw naam.

Je kan je hiervoor aanmelden
bij Harm Niesen.

Zilvermeeuw grijpt Steenloper
Jan Vrouwe verteld: “ Zondag 21 april was ik bij de Putten en liep ik naar een meneer met camera,
Dhr. Mulder, en keek ondertussen naar een flink groepje Steenlopers met daarachter twee
meeuwen die samen een krijsduet uitvoerden. Ik zag ook dat dit wel heel dichtbij deze groep
Steenlopers gebeurde en ik zei hardop tegen Dhr. Mulder "zou die meeuw zo'n Steenloper niet
snacken als ie de kans zou krijgen?". En echt, nauwelijks had ik dit gezegd of we zagen het samen
gebeuren! Ik heb zoiets nog nooit gezien. “ De hele serie staat op de website onder ‘Nieuws’.
Met dank aan Dhr. Mulder voor het beschikbaar stellen van deze bijzondere foto serie!

Oeverzwaluwen
Velen zullen het al in de krant hebben gelezen: de
Oeverzwaluwen zijn terug en hebben zich o.a. gevestigd in de
zandhopen bij de aanleg van de ovatonde bij de Westtangent in
Heerhugowaard. De IVN vogelwerkgroep in Heerhugowaard
heeft meteen actie ondernomen en de directe omgeving is
afgezet en de hopen worden met rust gelaten.
foto Lidi de Boer

Molendag / Natuurdag Alkmaar 11 mei
De bekende vogelfotograaf Jos Dekkers zal op de Natuurdag aanwezig zijn. In de kraam van
Cameraland en tijdens een speciale fotografie excursie zal hij allerhande tips geven over vogel/
natuurfotografie. Er kunnen maar een beperkt aantal deelnemers mee en aanmelden is verplicht. Er
kunnen ook verschillende verrekijkers worden getest.
Carina Oosterhuis is aanwezig met haar zelf gemaakt keramieken vogelpotten, insectenhuizen,
paddenpotten enz. Bij de kraam van de Hortus kunnen zaden en stekjes worden gekocht. Irene Maas
is aanwezig met haar prachtige keramieken vogels.
Er is vanaf 10.30 uur ieder uur een excursie door de Oudorperhout (aanmelden niet noodzakelijk).
Kinderen kunnen zich laten schminken, kunnen braakballen pluizen en waterbeestjes vangen.
Natuurlijk kunnen ook de 4 molens worden
bezocht en is er allerhande lekkers te
krijgen (zelfgebakken vruchtencake, koffie,
pannekoeken, paling). De molenaars
hebben ook allerhande activiteiten georganiseerd.
Kijk hiervoor op www.molend.nl
Het complete programma van de
Natuurdag staat inmiddels op de website.
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Meeuwen
De VWG heeft samen met de Faunabescherming een bezwaarschrift ingediend tegen de tegen de
ontheffing welke aan het bedrijf Alliander is verleend om o.a. middels de inzet van een
Woestijnbuizerd en akoestische hulpmiddelen Kleine mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen te
verjagen. Er broeden echter ook beschermde Stormmeeuwen, waarvoor geen vergunning voor
verjagen is verleend en welke zeker ook verstoord zullen worden. Het bedrijf is gevraagd om
vrijwillig af te zien van verjaging totdat de rechter op 17 mei uitspraak heeft gedaan, maar dat
wilden ze niet toezeggen. We houden dit scherp in de gaten en zullen pers en politie waarschuwen
als het bedrijf toch tot het verstoren van de meeuwen over gaat.
De gemeente Alkmaar heeft samen met Leiden en Haarlem toestemming gevraagd om eieren te
verwisselen. Er is nog geen ontheffing verleend en ook dit houden we scherp in de gaten omdat
deze actie geen enkele zin heeft en juist verdere verspreiding van de meeuwen over de stad tot
gevolg zal hebben. Er is nog steeds geen zicht op een alternatieve ‘gedoogplaats’ waar de
meeuwen wel welkom zijn.

