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Gevleugeld nieuws
nummer 50

Jubileumnummer
Omstreeks deze tijd in 2010
verscheen op mijn initiatief de
eerste digitale nieuwbrief van
onze VWG. We zijn inmiddels 4
jaar en 50 nieuwbrieven verder!
In het begin maakte ik een
nieuwsbrief als er voldoende te
melden was. Ik streef er
tegenwoordig naar om hem
vlak voor een lezing rond te
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sturen omdat ik merk dat de
opkomst dan hoger is. Ik hoor
regelmatig dat de leden de
nieuwsbrief waarderen en ik heb
nog steeds plezier in het maken
ervan. Het is een nieuwsbrief
voor en door de leden, dus
bijdragen en foto’s zijn van harte
welkom.
Op naar de 100! Fijne feestdagen!
Miranda Zutt

Avondje Jan Stok
Woensdagavond 17 december 20.00 uur sluiten we het jaar traditie
getrouw af met een avondje Jan Stok. Jan weet ons altijd weer te
verrassen met een leuk overzicht aan wat hij het afgelopen jaar
allemaal op vogelgebied heeft meegemaakt. Mooie foto’s van zijn
reisjes, zijn tuin, Carina’s tuin en excursies, voorziet Jan op zijn
eigen, droge manier van commentaar. Kom op tijd voor een goede
zitplaats want het is altijd druk op het deze laatste lezing van 2014!

Crowd funding voor een school in Gambia
Via ons enthousiaste lid Hans Schouten bereikte ons deze oproep:
Op een prachtige locatie, en bekend bij veel vogelaars uit Nederland, runnen Joop en Adama
Hermse het Marakissa River-camp (www.marakissarivercamp.nl) in het zuiden van Gambia tegen
de grens van Senegal. Een weldadig onderkomen voor de reiziger, gelegen aan een rivier in een
paradijselijk natuurgebied met veel vogels en ook nog twee soorten krokodillen. Joop en Adama
willen dit gebied koesteren en behouden voor de toekomst. Om de mensen in de omgeving te
betrekken, willen zij een kleuterschool bouwen; een klein begin is al gemaakt. Joop is aannemer en
Adama een goede regelaar en zij kent de gewoontes van haar landgenoten. In deze school worden
de kinderen door onderwijs zowel binnen als buiten al vroeg met de natuur in aanraking gebracht.

Stichting Oudorperhout vraagt daarom bij K.O.O.K., stichting voor ontwikkelingssamenwerking, een
subsidie aan en probeert daarnaast 1000 euro door middel van crowd funding te verzamelen.
Wilt u meehelpen om de bouw van deze school te verwezenlijken? Dan kunt u uw bijdrage
overmaken op rekeningnummer NL75 TRIO 0212 3978 42 van Stichting Oudorperhout onder
vermelding van ‘School Marakissa’. “Ik zal er persoonlijk op toezien dat elke euro daar terechtkomt!”
Hans Schouten, info@stichtingoudorperhout.nl

Nieuwjaarsreceptie 10 januari
2015
Op zaterdag 10 januari wordt de traditionele Nieuwjaarsreceptie
gehouden in Parnassia in Bergen aan Zee, samen met IVN en KNNV.
Van 15.00 to 17.00 uur bent u daar van harte welkom.
Een verzoekje:
Albertien Frans, de secretaris van het IVN, coördineert alles die dag en is op zoek naar een paar extra handen die
deze dag willen helpen. Meldt je hiervoor aan bij Marian van der Laan.

Unieke zeevogeltocht
In September 2015 doet zich een unieke mogelijkheid voor om met een walvissen en zeevogeltocht
mee te varen, startend in IJsland en via de Faroer en Fair Isle eindigend in Vlissingen. Een
fantastische tocht van 7 dagen door o.a. de walvissen – en zeevogelrijke wateren rond IJsland, de
Faroer eilanden en de Shetlands, een volledige dag vogelen op het beroemde Fair Isle in de
spannendste tijd van het jaar, en uiteindelijk de aankomst in Nederland! Deze tocht is een initiatief
van Birding Breaks, in samenwerking met Pterodroma Adventures en het IVN. Het zal waarschijnlijk
een eenmalige kans zijn om deze bijzondere tocht te kunnen varen. Vanuit BirdingBreaks wordt de
reis begeleid door één van de meest doorgewinterde zeevogel en zeezoogdieren onderzoekers van
ons land, Kees Camphuysen. Hij wordt daarbij vergezeld door Hans Dorrestijn. Vanuit Pterodroma
Adventures zal onze meester chummer en zeebonk Leo Stegeman u met zijn deskundigheid bijstaan.
Indien je je wilt aanmelden voor dit geweldige avontuur, dan svp je naam mailen aan
Pterodroma.ijslandtocht@gmail.com.

Sibtjif

Tuinvogeltelling

Vanaf 17 oktober wordt er
regelmatig een Siberische
tjiftjaf gemeld in de
Wimmenummerduinen bij
Egmond aan Zee. Ook
zondag 14 december werd
de vogel weer door Kees
Scharringa gezien en
gehoord. Deze Oostelijke
ondersoort van de Tjiftjaf
heeft een beige
wenkbrauwstreep (zonder
geel), is bruingrijs op kop en
mantel (i.p.v. groen) en
zijborst, flanken en keel zijn
beige ipv geel.

Op 17 en 18 Januari 2015 is er
weer een Nationale
Tuinvogeltelling. Je kan je
daar nu reeds inschrijven bij
Vogelbescherming
Nederland en daarmee
profiteren van leuke gratis
extra’s. Op de website staan
ook veel leuke voertips en
tips om jee tuin
vogelvriendelijk(er) te
maken. Invoeren gaat nu nog

Het bestuur van de
Vogelwerkgroep Alkmaar
e.o. wenst al haar leden
fijne, gezellige kerstdagen
en een vogelrijk 2015!

