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Big Day?
Op 7 mei was er een Big Day in Noord Holland. Het team van Leon Edelaar,
Bas Lagerveld, Wim van Splunder en Hans Groot deden mee en zagen deze
dag maar liefst 168 soorten. Er werden vooral veel roofvogels gezien en op
de Hbz werd door hen een Kortteenleeuwerik ontdekt. Helaas was er
weinig zeetrek en werkten wat broedvogels niet mee waardoor het record
van 173 soorten niet werd verbroken.
Bij voldoende belangstelling zou Leon wel een regionale Big Day willen
organiseren. De langste dag (21 juni) of 21 september (begin van de herfst)
zou hiervoor een geschikte dag kunnen zijn. Als je interesse hebt kan je mij
een mail sturen, dan geef ik het door: zuttmade@quicknet.nl
Steenuil - foto Hans Brinks

Frank en vrij
Van Frank Valk kreeg ik het verzoek om onderstaande aan jullie door te willen
geven.
Na 15 jaar veel gewerkt te hebben, ben ik nu op een punt gekomen dat het tijd wordt
voor een nieuwe uitdaging. Er zijn een paar redenen waarom ik ga stoppen, ik (we)
zitten ontzettend vast aan winkeltijden, ik ben altijd op koopavond, koopzondag en
de zaterdag aan het werk dat is ook de drukste dag van de week en daar moet je toch
zelf staan als specialist. Aangezien ik veel hobby's heb en zelf ook veel op pad wil om
dingen te ontdekken wil ik graag meer vrij tijd en minder gebonden zijn. Een andere
reden is, het digitale tijdperk is begonnen e-books, i-pads, gratis internet, i-phones ... ..
klanten met fietsknooppunten en gps fiets/wandelroutes op hun telefoon, reisgidsen/
boeken op de i-pad enz. wordt straks heel gewoon en dat gaat allemaal via andere
kanalen dan de boekhandel. Een webwinkel is geen optie, daar gaat heel veel tijd
inzitten om het goed te doen en mijn tijd is schaars. En dan is er nog de stad Alkmaar
die slecht te bereiken is, de kanaalkade èènrichtingsverkeer, veel meer concurrentie
van o.a overdekte winkelcentra's zoals Middenwaard, de Mare, de Broekerveiling en
internet met name in de wintermaanden.
Wij ( mijn vrouw en ik ) hebben 15 jaar lang een prachtige tijd gehad, heel veel vaste en
interessante klanten, leuke verhalen en het zal niet meevallen om dit allemaal te
moeten missen, maar realistisch gezien is dit het moment om te stoppen, ik wil de tijd
voor zijn. Ik kan met deze omzet nog wel een aantal jaar door, maar het zal elk jaar
minder worden en dat vind ik frustrerend. Wat ik na de winkel ga doen is nog onbekend,
ik heb nog geen idee, ben ruimdenkend en heb veel hobby's. Het liefst iets met natuur
of detailhandel ( grootwinkelbedrijf) maar dan toch commercieel, echter ik sta voor alles
open.
De reden dat ik deze mail verstuur, is dat ik in èèn keer een groep vaste klanten op de
hoogte wil brengen van mijn besluit, zodat ik dat straks zo min mogelijk in de winkel
hoef te doen en dat de vaste klanten nog eventjes de tijd hebben om de winkel te
bezoeken voordat de meeste boeken weg zijn.
De winkel sluit per 1 Augustus, er wordt nagenoeg niets meer besteld op een aantal
bestsellers na.

Denken jullie nog even aan het
Jaar van de Boerenzwaluw?
Weet je ergens nesten, geef ze
dan door aan Sovon.

Boerenzwaluw - foto jan Stok

