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Nieuwsbrief

Op woensdag 16 februari is onze jaarvergadering. De uitnodiging hebben jullie
inmiddels ontvangen en we hopen dat jullie allemaal komen! Na de pauze komt Chris
van Turnhout alles vertellen over Sovon-projecten en het belang daarvan. Let op, we
beginnen om 19.30 uur!
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Excursie

Roofvogelshows

Aanstaande zaterdag is
er een excursie naar de
Zuidpier onder leiding
van Jan Stok.

Inmiddels hebben alle vogelwerkgroepen in Noord Holland, verenigd in de SVN, besloten een
gezamenlijk standpunt in te nemen en naar buiten te brengen over roofvogelshows:

We vetrekken om 8.00
uur vanaf de achterzijde
van station Alkmaar.
Opgeven bij Erwin:
072 5644325

- De vogelwerkgroepen (vwg’en) aangesloten bij de SVN organiseren zelf geen roofvogel- en
uilenshows en ondernemen geen activiteiten die in het verlengde van deze shows liggen.
- De genoemde vwg’en zijn tegen het organiseren roofvogel- en uilenshows door derden.
- De genoemde vwg’en brengen het genoemde standpunt actief naar buiten daar waar dat aan de orde
is.

e.v.saane@versatel.nl

De SVN komt met een gezamenlijk persbericht naar buiten, daarna is het aan de VWG zelf om in ons
eigen werkgebied eventueel verder in de media aandacht voor het standpunt te vragen.

Hart voor de
natuur

Verrekijkershow Cameraland
Op 25 april, Tweede paasdag,
organiseert Cameraland een
verrekijkershow in het
bezoekerscentrum De Hoep te
Castricum. Ik ben daar al een aantal
keer geweest en het is zeer de moeite
waard!

We hebben inmiddels allemaal wel
meegekregen dat onze regering fors
gaat bezuinigen op natuur. Terwijl
in andere sectoren 3% bezuinigd
wordt, wordt er op de natuur maar
liefst 40% bezuinigd.
Veel natuurorganisaties hebben
zich inmiddels verenigd in Hart
voor de natuur. Middels
uiteenlopende acties hopen ze de
politici op andere gedachten te
brengen.
De komende Provinciale verkiezingen zijn
ook erg belangrijk. Dus stem GROEN!
Op zaterdag 19 februari zal er in
Amsterdam iets georganiseerd gaan worden.
Er is nog niet helemaal bekend hoe en wat,
maar noteer deze datum vast in je agenda

Ze hebben aangeboden dat wij daar een
stand in mogen richten op het
buitenterrein, om onze vereniging en
het boek “Alkmaar heeft vleugels” te
promoten.
want het is belangrijk dat er veel mensen
deelnemen aan de manifestatie.
Op de site www.hartvoornatuur.nu is
binnenkort te lezen wat er allemaal voor
acties zullen worden gehouden. Ik voeg ook
de brief bij de Nico de Haan schreef naar
aanleiding van de bezuinigingen.

Ik ben op zoek naar leden die de stand
zouden willen inrichten en bemannen.
Mail of bel naar Miranda Zutt
zuttmade@quicknet.nl 0226-320201

De natuur rekent op JULLIE!
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