V

W

G

A

L

K

M

A

A

R

E

O

Gevleugeld nieuws
nr 9 17 juni 2011

Tweede prijs Stadsvogelconferentie voor de
gemeente Alkmaar
Toch nog even een extra nieuwsbrief om te vertellen dat de
gemeente Alkmaar een mooie tweede prijs heeft gewonnen
op de Stadsvogelconferentie georganiseerd door
Vogelbescherming Nederland. Daarmee won de stad een
bedrag van €10000,-- !
De eerste plaats was voor de gemeente Sneek.
In de volgende Kleine alk meer hierover, maar ik wilde jullie
toch allemaal even op de hoogte brengen!

Boekje over vogelgebieden
Twee leden van de vwg Midden-Kennemerland hebben een gidsje gemaakt over goede vogel plekken in
en rond het werkgebied van hun vwg, de zuidelijkste zijn Velserbeek en Beeckestein de oostelijkste
Westwouderpolder en de noordelijkste de Vereenigde Harger en Pettemerpolder.
In het gidsje worden 23 plekken beschreven waar veel vogels voor komen, bij elke beschrijving zit een
kleurenkaart waar de plek wordt aangegeven, bij iedere plek die is beschreven zit een tabel met
vogelsoorten die er in de loop van het jaar voor komen, ook is er ruimte voor aantekeningen, totaal zijn
het 90 pagina`s. Het boekje is 17 bij 25 cm groot en heeft een stalen ringband de voor en achter zijde
worden beschermd door plastic. De prijs zal rond de 8 euro uitkomen.
Een koopje voor zo’n leuk boekje.
Wil je dit boekje ontvangen geef dit dan voor 15 juli door aan mij zuttmade@quicknet.nl
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Oproep inventariseren Gierzwaluwen oproep
De komende 5 jaar wil het Gierzwaluwplatform een aantal gebieden
inventariseren om een betere uitspraak te kunnen doen over de aantallen
en eventuele voor- of achteruitgang van de gierzwaluw in onze provincie.
Op 1 juli a.s. gaan platformleden van 20.00 uur tot ca 22.00 uur bovenop
parkeerterrein het Lammetje in Purmerend aan de westzijde van het NSstation
samen gierzwaluwen tellen om een standaard telmethode met elkaar af te
spreken en nemen daarna een afsluitende borrel bij een plaatselijke
horecagelegenheid (eigen kosten).
Mijn vraag aan u: mogelijk heeft u in uw organisatie leden of bekenden
die
zich actief met gierzwaluwen of stadsvogels bezig houden -of zich willen
bezig gaan houden maar nog niet weten hoe ze moeten starten. Gaarne
stuurt u
aan hen deze mail door. Zij kunnen zich aanmelden voor deze avond bij
Marleen op 020-6455207.

Reclame
Bij deze neem ik de vrijmoedigheid om u te attenderen op een recent
door ons gestart reisbureau dat ook speciale vogel- en natuurreizen
heeft opgenomen in ons aanbod.
Als ervaren vogelaar en liefhebber van interessante vogelplekken in het
buitenland ben ik samen met een Georgische ondernemer een reisbureau
gestart gericht op de zuidelijke Kaukasus.
Op onze site www.kaukasusplus.nl [1] treft u diverse
gespecialiseerde vogel- en natuurreizen aan
naar Georgië en Armenië, naast een uitgebreider pakket reizen.
Als er een mogelijkheid bestaat om dit onder de aandacht van uw leden
te brengen, bijvoorbeeld middels het plaatsen van een advertentie of het
komen verzorgen van een lezing dan horen wij dat graag.
Wij danken u voor de moeite en hopen dat ons aanbod u of uw leden zal
weten te boeien. Wij vernemen graag.
met vriendelijke groet
Jos van Oostveen
tel. 06 51512985
www.kaukasusplus.nl [2]
Reizen met een Plus in de Kaukasus!

