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Nieuwsbrief
Ik heb verschillende positieve reacties ontvangen op het verschijnen van de
eerste Nieuwsbrief. De hoeveelheid “nieuws” zal bepalen hoe vaak deze zal
gaan verschijnen en daarbij doen we ook een beroep op onze leden.
nummer 2
Tip

Gezocht

Lezing

Van Cor Thomas kreeg ik een
tip om eens te kijken op
www.vogeldagboek.nl

Zoals jullie in De Kleine Alk hebben
kunnen lezen zijn we op zoek naar een
nieuwe waarnemingsecretaris.

Op deze site houdt Adri de
Groot zijn belevenissen in het
veld bij voorzien van prachtige
foto’s.

Wil je weten wat deze taak precies
inhoudt neem dan contact op met Erwin
e.v.saane@versatel.nl

Op woensdag 19 januari zal
Hans Brinks een lezing komen
geven. Hij bezocht in 2010
Namibië, maar ook werd een
uitstapje gemaakt naar de
Okavanga-delta in Botswana.
Naast prachtige foto’s van vogels
komen ook landschappen en
zoogdieren in beeld. Aanvang
20.00 uur in De Eendracht.

Noteer alvast in de agenda: jaarvergadering 16 februari

TUINVOGELTELLING

BROEDVOGELATLAS

Op 22 en 23 januari organiseert
Vogelbescherming de jaarlijkse
Tuinvogeltelling. Het is de
bedoeling om op één van deze
dagen gedurende een half uur alle
vogels te tellen die je in je tuin
ziet. In 2010 deden maar liefst
37000 mensen mee en zij telden
meer dan een miljoen vogels! In
Alkmaar deden vorig jaar 132
mensen mee en daarmee vielen
we net buiten de Top 20. Daar
willen we dit jaar verandering in
brengen, een plaats in de Top 10
moet voor Alkmaar makkelijk
haalbaar zijn!
Middels persberichten willen we
Alkmaarders enthousiast maken
voor deze telling. Tevens is dit
een mooie gelegenheid om ons
eigen boek weer te promoten.

De Broedvogelatlas van NH is een
prachtig boek geworden en iedere
vogelaar hoort hem dan ook in de
kast te hebben!

Kijk voor meer informatie op
www.tuinvogeltelling.nl

Wie hem nog niet heeft aangeschaft
kan dit doen door hem te bestellen
door een mail te sturen naar Ben
Pronk broedvogelatlas@hotmail.com,
onder gelijktijdige overmaking van
€ 29.- op rekeningnummer
678363501. De atlas wordt dan thuis
gestuurd.

Staartmezen, foto Jan Stok
staartmezen, foto Jan Stok

In de omgeving van de VSM op de
Beverkoog zijn nog steeds
witkopstaartmezen te zien.
Ze trekken vaak samen op met
“gewoneʼ” staartmezen.
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De atlas is o.a. ook voor € 24,00 te
koop bij Deutekom in Heiloo en de
winkel van Landschap NH in
Castricum. Echter iedere boekhandel
kan hem bestellen en we willen jullie
vragen dit dan ook te doen zodat er
meer boekwinkels dit prachtige boek
zien en het ook gaan verkopen.
Meer informatie is te vinden op
www.vogelwerkgroepennh.nl.

