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nummer 60

Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 9 januari is de
inmiddels traditionele
nieuwjaarsreceptie samen met
IVN en KNNV.
U bent van harte welkom van
15.00 - 17.00 uur in Parnassia in
Bergen.

13 december 2015

Het Bestuur
wenst alle leden
gezellige feestdagen
en een gezond
en vogelrijk 2016!

Lezing woensdag 16 december
Aanstaande woensdag is al weer de laatste lezing van dit jaar.De lezing zal gaan over de
veranderingen in de samenstelling van de populatie roofvogels en uilen in de Amsterdamse
Waterleidingduinen tussen 1961 en 2015. Het verhaal spitst zich toe op de Ransuil en Bosuil. In
deze periode vestigden zich steeds nieuwe predatoren zoals Vos, Buizerd, Havik en Boommarter.
Dit had tot gevolg dat er steeds weer een nieuwe verdeling van de prooien plaats vond . Kleine
soorten uilen en roofvogels verdwenen. De Bosuil wist zich ondanks grote verliezen tot nu toe te
handhaven. De lezing start om 20:00 uur in buurthuis De Eendracht, Papaverstraat 9 in Alkmaar.

De Kunst van het Lijden
De 75e verjaardag van dichter en cabaretier Hans Dorrestijn dit
jaar gaat niet ongemerkt voorbij. In het Letterkundig Museum in
Den Haag is vanaf 10 december een expositie gewijd aan zijn
literaire werk. Op het Nederlands Film Festival beleefde 26
september de documentaire De Kunst van het Lijden, die gaat
over Hans Dorrestijn, zijn wereldpremière.
Deze documentaire is op 27 december te zien bij AVROTROS
Close Up om 19.00 uur NPO2.
In de film komen behalve Hans zelf diverse vrienden en collega's van de cynische komiek aan het
woord, onder wie Jacques Kloters, Rob Chrispijn en de damesgroep Zazi, met wie Hans het
afgelopen seizoen optrad. Ook zitten er unieke fragmenten van voorstellingen en
televisieprogramma's waaraan hij mee werkte in de documentaire. Voor zijn veelzijdige oeuvre
ontving Hans dit jaar de Tollensprijs, die eens in de vijf jaar wordt toegekend aan een bijzondere
literaire prestatie. Eerder won Hans al een Gouden Harp voor zijn volledige oeuvre en werd hij
uitgeroepen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Excursie 19 december: Flevopolder
De laatste jaren lijken de Oostvaardersplassen steeds minder interessant
worden maar blijken de randmeren een waardige vervanger.
Hier pleisteren grote aantallen zwanen en eenden en die trekken op hun
beurt weer roofvogels zoals zeearenden aan. Bij een niet te hoog waterpeil,
komen her en der slikplaten boven waar veel vogels op gezien kunnen
worden. En zodra we die zat zijn, kunnen we altijd nog even naar gebieden
zoals het Harderbroek en Oostvaardersplassen. Dit alles onder leiding van
Paul de Jong. We vertrekken om 8 uur.

Tafeleenden tellen
Om een beeld te krijgen van de populatie-opbouw zijn onderzoekers van het Wildfowl and Wetland
Trust (WWT) benieuwd naar de geslachtsverdeling van Tafeleenden in de wintergebieden.
Tafeleendmannetjes trekken eerder weg van de broedgebieden en zijn dominanter en kunnen
daardoor de beste voedselrijke winterplekken bezetten. De vrouwtjes moeten daardoor een grotere
afstand trekken of op minder optimale plekken overwinteren, en dat allemaal nadat ze in het
broedgebied ook nog een grotere kans hebben om gepredeerd te worden. In veel eendensoorten zijn
dan ook veel meer mannetjes dan vrouwtjes. Hoe dat precies zit in Europa met de Tafeleend, dat
willen de onderzoekers nu gaan vaststellen. Daarvoor is de hulp van de waarnemers van
Waarneming.nl gevraagd. Als je deze winter een groep Tafeleenden ziet, kun je het aantal mannetjes
en vrouwtjes tellen en doorgeven op Waarneming.nl. Je doet dit door het totale aantal getelde
individuen door te geven en vervolgens via ‘groepssamenstelling opgeven’ het aantal mannetjes en
vrouwtjes door te geven (voor meer info, zie ons forum).

Tuinvogeltelling

Weekeinde Limburg

Noteer vast in de agenda: de
Nationale Tuinvogeltelling
op 16 en 17 januari 2016.

4 t/m 6 maart 2016

Meer informatie is te vinden
op de website”
www.tuinvogeltelling.nl
Ook is een handige app!

Maar liefst 333 dwergvinvissen
zullen onnodig worden
gevangen en gedood. Roep
Minister Koenders op deze
illegale, commerciële
walvisjacht op de Nederlandse
en Europese agenda te zetten.
Teken de petitie op:
www.worldanimalprotection.nl

Het weekend van 4-6 maart
2016 zakt de VWG weer flink
richting het zuiden af. We gaan
weer naar Zuid Limburg en
wel naar Vijlen. Dit is een
mooie tijd om in Limburg te
bivakkeren met de
wintergasten nog vrijwel
allemaal aanwezig, de eerste
trekkers komen binnen en de
spechten baltsen in deze tijd.
Kortom alle ingrediënten voor
een spectaculair weekend!
Meer informatie is te vinden op
onze website .
Er zijn nog enkele plaatsen vrij,
dus geef je snel op! Dit kan bij
Erwin.

