V

W

G

A

L

K

M

A

A

R

E

.

O

.

Gevleugeld nieuws
nummer 42

9 mei 2014

Plaatjes gezocht!

Hondsbossche zeewering

Op woensdag 21 mei kunnen
leden hun plaatjes met elkaar
delen tijdens de laatste avond
voor de zomerstop. Er heeft zich
echter nog niemand bij Harm
aangemeld. Dus heb je een
leuke serie vogelfoto’s, uit
binnen of buitenland, en je wilt
ze met ons delen dan neem dan
contact op met Harm:
hh.niesen@quicknet.nl

Pas op 20 mei wordt ons verzoek
om schorsing van de
werkzaamheden bij de HBPZ
behandeld. Op 1 juni zouden deze
werkzaamheden worden
afgerond, dus de uitspraak komt
rijkelijk te laat. Zo lossen ze dat
dus op in Nederland!

Vliegveld Bergen
Op donderdag 22 mei 2014 zal een tweede inloop avond worden gehouden (locatie InHolland op de
Bergerweg 200 te Alkmaar van 19:00 tot 21:00 uur) over de inrichtingsplannen van het voormalig
Vliegveld Bergen.
Op basis van deze schetsen, zal het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de plannen
uitwerken en tot uitvoering brengen.
De beantwoording van vragen en de definitieve schets van het plan op het voormalig Vliegveld
Bergen zijn op onderstaande websites te vinden (deze tekeningen zijn te groot om zo mee te zenden
als bijlage).
Zie voor meer informatie: http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Groen/Groenprojecten/
Vliegveld-BergenNieuw.htm
en http://www.hhnk.nl/werk_in_de_buurt/gebiedspagina's/bergen/waterberging_nabij

Nationale Vogelweek
Op zaterdag 17 mei is onze VWG tussen 10.00 en 14.00 uur aanwezig
bij De Putten om geïnteresseerden te laten genieten van de vogels in dit
gebied. We zoeken nog steeds leden die hier een paar uur zouden
willen helpen. Aanmelden kan bij Paul.
Ook andere VWG’s organiseren activiteiten. Op www.vogelweek.nl vind
u meer informatie en activiteiten.

Reisverslag
Onze leden Marinco en Klaas Bart zijn op dit moment naar Georgië. Ze zijn
te volgen via de volgende link: http://blog.travelpod.com/members/grusgroep
http://images.travelpod.com/users/grusgroep/uimg.img_2316.jpg

Nieuwe website
Chris van Rijswijk is een verdienstelijke vogelfotograaf die bij ons een fotocursus heeft
verzorgd en lezingen. Ik kreeg een berichtje dat hij een nieuwe website heeft, dus wie wil
genieten van zijn mooie werk kan daar terecht:
Met trots presenteer ik mijn vernieuwde website, zie http://www.birdshooting.nl
De vormgeving en de structuur van de site is weer up-to-date en ook de inhoud is veranderd. De
website is nog steeds een fotosite, maar de nadruk ligt nu meer op het 'verhaal bij de foto'.
Neem bijvoorbeeld het verhaal van Papa Chris: http://www.birdshooting.nl/index.php/birdtalk/1papa-chris
Of het verhaal waarin een vale gier verandert in een houtduif: Zie http://www.birdshooting.nl/
index.php/birdtalk/2-de-grootheidswaan-van-een-veugelaar
En wist je dat je nooit vogels met een Nikon-camera moet fotograferen? Zie http://
www.birdshooting.nl/index.php/birdtalk/10-canon-vs-nikon
Hoe werden vroeger grote kruisbekken gefotografeerd ten opzichte van nu? Zie http://
www.birdshooting.nl/index.php/birdtalk/7-grote-kruisbekken-toen-en-nu
En wist je dat koningseiders van marsepein zijn gemaakt? Zie http://www.birdshooting.nl/
index.php/blog/5-marsepein-in-noorwegen
Chris van Rijswijk

Uittips
Zaterdag 10 mei is het weer Molendag. Van 10.00 -16.00 uur zijn er veel leuke activiteiten bij de
molens langs de Zeswielen in Alkmaar. Helaas is de VWG hier dit jaar niet vertegenwoordigd
door gebrek aan vrijwilligers, maar o.a. Stichting Oudorperhout is wel aanwezig. Ook een
mandenmaker, orkest, er is veel zelfgemaakt lekkers te koop en natuurlijk worden er
rondleidingen in de molens gegeven.
Hortus Alkmaar heeft dit weekeinde ook haar openingsweekeinde. Er is een gezellige markt met
o.a. biologische honing, geitenkaas, kruidenthee, zoete en hartige hapjes, tuindecoratie, boeken en
kaarten. natuurlijk zijn er ook eigen biologische planten en zaden te koop en zijn er gratis
rondleidingen. Ons lid Rutger Polder is eerder deze week uitgebreid geïnterviewd:
http://www.rtvnh.nl/uitzending-gemist/tv/425/58836/NH+Leeft

