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woensdag 16 mei: plaatjes eigen leden
Miranda Zutt trapt deze avond af met een mini-lezing over het
prachtige eiland Madeira. Ze maakte er zelfs een speciaal magazine
over (deze avond te koop, kijk vast op www.nnatuur.nl)
Ger Molenaar neemt ons mee naar een eiland dichter bij huis:
Engelsmanplaat.
Heb jij ook nog leuke foto’s die je graag met de leden wil delen?
Neem dan z.s.m. contact op met Harm Niesen:
harmniesen@gmail.com
Aanvang: 20:00 uur buurthuis De Eendracht
Dit is de laatste lezing voor de zomerstop en ook de laatste die door
Harm Niesen is georganiseerd. Harm hartelijk dank voor alle mooie
en interessante lezingen de afgelopen jaren!
Fijne zomer allemaal!

Regionale vogeldag 13 mei
Voor het eerst organiseren drie natuurorganisaties uit de regio een Vogeldag en wel bij Fort
benoorden Spaarndam en het Landje van Gruijters. Ze kozen voor dit natuurgebied omdat hier veel
werk is verzet.
Zondag 13 mei 10.00 tot 16.00 uur
Er zijn allerlei activiteiten van lezingen (o.a. van Koos Dijksterhuis),
een vogelquiz tot excursies. Preparateur Ron Philippo demonstreert
het opzetten van een vogel, er is een tentoonstelling gemaakt speciaal
voor deze dag, er zijn kraampjes en vogelgeluiden.
Ook voor kinderen is er veel te doen, maar liefst 9 activiteiten zoals
een vogelspeurtocht, quiz, kinderexcursies (ook geleid door kinderen
van de Jeugdvogelclub) en braakballenpluizen. Op een strategisch
punt bij het Landje van Gruijters is een Big Sit, hier worden vanaf 8
uur zoveel mogelijk vogelsoorten geturft op één dag.
Kom op de fiets
Omdat er bij het fort geen parkeerplaatsen zijn, raden we aan op de fiets te komen. Komt u toch met
de auto, parkeer dan bij de Westbroekplas, Dammersweg te Velserbroek (10 minuten lopen naar het
fort). Hier staat het precieze programma.

Molendag Oudorperpolder: 12 & 13 mei
Het weekend van 12 en 13 mei is het weer Nationale Molendag.
De molens aan de Molenkade zijn dan open en er zijn diverse
activiteiten.
De molens B, C, en D zijn open op zaterdag en zondag, molen E
op zaterdag.
Tom Kreuning van Molen D is 25 jaar molenaar!
(website: www.molend.nl).
Kom de molens bekijken, pannenkoeken eten, koffie/thee
drinken of naar de muziek luisteren!

Leuke vaartochten
Fogol (www.fogol.nl) organiseert ook deze zomer weer een aantal leuke vogelvaartochten.:
25 mei - NIEUW: Expeditie IJsselmonding en IJsseloog
Deze dag organiseren we de eerste excursie op het Ketelmeer. We
bekijken het gebied en kijken vooral uit naar de Zeearend en
Grote karekiet. Maar we verwachten nog veel meer leuke soorten
in het mooie landschap van de IJsselmonding en het bijzondere
IJsseloog. (foto Zeearend - Martijn de Jonge)

22 juli - Casarca’s
Het IJsselmeer is een groot zoetwatermeer dat vanwege de omvang en kwaliteit plaats biedt aan
omvangrijke populaties van vele vogelsoorten. Sinds een aantal jaar komen er vele tientallen
Casarca’s naar de Kreupel om hun slagpennen te vernieuwen. Natuurlijk kijken we ook naar alle
andere duizenden vogels. Zo verwachten we ook mooie aantallen Zwarte sterns.
8 en 16 september - Voorintekening: vogelexcursies Marker Wadden
Op 8 september zal de Marker Wadden worden geopend. Hier organiseren we uiteraard een excursie
naartoe. Wil je liever op en wat rustiger moment het eiland bezoeken? Dat kan een week later.
Omdat de entree kosten van het eiland nog niet bekend zijn kun je nu alvast voorintekenen. Later
ontvang je dan meer informatie.

Apptip: Vogelgeluiden
Onlangs kwam de app Birdsounds Europe onder mijn aandacht.
De app kost slechts €4,99 en dan krijg je toegang tot maar liefst 1300 hoge
kwaliteit opnames van 356 vogelsoorten van Europa. Van een alarmroepje,
contact-roepje tot prachtige zang en zelfs paargeluiden zijn te beluisteren.
De vogelsoorten staan met mooie foto op alfabetische volgorde vermeld.
Klik op de foto en naast de geluiden kan je meteen doorlinken naar
afbeeldingen in Google of Flickr of informatie op Wikipedia.
De app is er voor Android en iPhone.G

Wetlandwacht voor De Putten gezocht
Hans Brinks was drie jaar lang Wetlandwacht voor de Putten maar gaat daar per 1 juli mee stoppen.
Vogelbescherming Nederland is nu op zoek naar een opvolger.
Wat houdt Wetlandwacht zijn precies in?
Hou je van de natuur? Ben je betrokken bij een wetland in jouw omgeving en wil je je daarvoor
inzetten? Word dan WetlandWacht van Vogelbescherming Nederland.
Vogelbescherming maakt zich hard voor de bescherming van natte natuurgebieden, de wetlands. We
hebben al 20 jaar een uniek en effectief systeem van vrijwilligers voor de bescherming van wetlands:
het netwerk van WetlandWachten. Dit netwerk bestaat uit circa 85 personen.

Functieomschrijving
Een WetlandWacht is ogen en oren voor Vogelbescherming in zijn/haar gebied, voert de volgende
werkzaamheden uit:
• Houdt zijn/haar wetland scherp in de gaten en volgt ontwikkelingen in en rond het gebied.
• Signaleert situaties of ontwikkelingen die voor vogels ongunstig zijn. Bijvoorbeeld bouw van
windmolens, nieuwe woonwijken en wegen. Maar ook veranderingen in de landbouw,
waterbeheer of het natuurbeheer kunnen van belang zijn.
• Is ‘spreekbuis’ voor vogels: onderhoud contacten met terreinbeheerders, de lokale overheid,
ondernemers, bewoners, vogelwerkgroepen en andere die bij het gebied betrokken zijn.
• Zorgt voor lokaal draagvlak voor het gebied.
• Maakt jaarlijkse een rapportage over het gedane werk.

Profiel vrijwilliger
•
•
•

Je hebt een band met één van bovengenoemde wetlands.
Je bent alert op ontwikkelingen die mogelijk de kwaliteit van het wetland kunnen
beïnvloeden.
Je bezit over goede communicatieve vaardigheden.

Tijdsbesteding
De tijdsbesteding verschilt per WetlandWacht en kan verschillen per periode. Globale inschatting is
gemiddeld circa 2 tot 4 uur per week.

Wat biedt Vogelbescherming?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vast contactpersoon en goede begeleiding van de werkzaamheden
handboek voor de WetlandWacht, een zeer rijke bron aan informatie
inhoudelijke ondersteuning zoals regionale en
landelijke bijeenkomsten en cursussen
informatie over ontwikkelingen in beleid en wet – en
regelgeving
internetforum voor onderlinge uitwisseling en
materialen
vrijwilligersvergoeding
eindejaarsgeschenk
deelname aan vrijwilligersdag
gezellige werksfeer

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Hans Brinks (brinks@quicknet.nl) of met Nico
Korporaal (nico.Korporaal@vogelbescherming.nl)

Hans hartelijk dank voor je inzet voor dit mooie gebied!

