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Gevleugeld nieuws
nummer 84

Excursie zaterdag 8
september
Vandaag gaan we met
Pierre van der Wielen de
Noordkop in langs de
spannende onder water gezette
bollenlandjes. We maken kans
op leuke soorten als Grauwe
franjepoot.
We vertrekken om 7:30 uur
vanaf de achterzijde van het
station. Geef je snel op bij Bert
de Haan: gj.dehaan@zonnet.nl
of 072-5154805

1 september 2018

Lezing 19 september
Het is het bestuur helaas nog niet
gelukt om iemand te vinden voor
het organiseren van het nieuwe
lezingprogramma.
Woensdagavond 19 september
vindt de eerste lezing van het
seizoen plaats en er wordt nog
hard gewerkt aan de invulling
van deze avond. Hou de website
in de gaten voor de laatste
ontwikkelingen. Let op, in de
Kleine alk 2 stond eerder per
ongeluk 12 september vermeld.

Agenda: Er zijn de komende tijd verschillende leuke vogelactiviteiten
Zondag 16 september: Vogelfestival Oostvaardersplassen
Dit gratis toegankelijke festival wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer. Er is een markt,
kinderactiviteiten, er zijn lezingen en (wandel)excursies. Buitencentrum OVP 10.00-17.00 uur.

Donderdag 20 september: Vaarexcursie Marker Wadden
Door de grote belangstelling organiseert Fogol een extra vaarexcursie naar de Marker Wadden op
donderdag 20 september. Ook benieuwd naar hoe het geworden is? Vaar mee! www.fogol.nl

Zaterdag 24 november: SOVONdag
De Landelijke Dag 2018 staat in het teken van de presentatie van de nieuwe
Vogelatlas van Nederland, het meest actuele naslagwerk over de verspreiding van
broed- en wintervogels in ons land. Daarnaast is er een uitgebreide
informatiemarkt, lezingen en signeersessies
Nieuwe locatie:
Adres Omnisport: De Voorwaarts 55, 7321 MA Apeldoorn. Goed bereikbaar met Openbaar
vervoer en er is voldoende parkeergelegenheid.
Houd de Sovon-website www.sovon.nl/ld in de gaten voor actuele ontwikkelingen en
het definitieve programma!
De Landelijke Dag is er voor iedereen met een hart voor vogels en natuur

Zaterdag 1 december: Noord-Hollandse Natuurdag
De tiende Noord-Hollandse Natuurdag vindt weer plaats in de
Aristozalen vlakbij Station Sloterdijk van 10:00-16:00 uur.
Er zijn maar liefst 12 sessie over het thema: nieuw eland voor de NoordHollandse natuur. Daarnaast is er weer een gezellige informatiemarkt.
Hou voor meer informatie de website van Landschap Noord-Holland in
de gaten.

Weer veel broedende Grote sterns
De Grote sterns hebben ook dit jaar weer massaal gebroed op
de schelpeneilandjes in de Putten. In 2017 hebben er maar
liefst 2100 paar. Dat was maar liefst 10% van de nesten in heel
West-Europa.
Het programma Vroege Vogels besteedde onlangs aandacht
aan het broedsucces van de Grote sterns in de Putten.
Bij deze de link van het geluidsfragment Vroege Vogels:
https://www.nporadio1.nl/vroege-vogels/onderwerpen/
468721-trekpleister-voor-de-grote-stern

Gratis vliegshow
Een tip van Rob Struyk voor een indrukwekkend en gratis
evenement! In Oudorp verzamelen iedere avond rond
20:00 uur honderden Boerenzwaluwen zich in de lucht
voor ze een kwartier later massaal naar beneden duiken.
Goed te zien vanaf de Kippen(Kerk)brug!

Enquete vrijwilligers Sovon
Zonder vrijwilligers zou Sovon niet kunnen bestaan. Daarom vinden we het heel belangrijk om
meer over je drijfveren te weten. Wat zorgt ervoor je actief blijft en hoe kunnen we je motiveren
en ondersteunen?
Ben je actief als vrijwilliger voor één of meerdere van onze projecten? Dan zijn we heel benieuwd
naar jouw mening. Vul je de enquête in? Het kost ongeveer 10 minuten. Dankjewel!
Meer info:
https://www.sovon.nl/nl/enquete-waarnemers
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum
privacywetgeving geldt. Kort samengevat komt het erop neer dat organisaties alleen persoonsgegevens mogen opslaan met
toestemming van de betrokken persoon en dat deze gegevens alleen voor het doel mogen worden gebruikt waarvoor ze verstrekt zijn
en dat de gegevens niet aan derden mogen worden gegeven.
VWG Alkmaar e.o. heeft voor de verspreiding van informatie over onze activiteiten, onder meer via Gevleugeld Nieuws, uw emailadres gekregen en opgeslagen. De e-mailadressen zijn alleen toegankelijk voor VWG Alkmaar e.o.
VWG Alkmaar e.o. verklaart nadrukkelijk dat deze e-mailadressen uitsluitend gebruikt worden voor het verzenden van informatie
c.q. de nieuwsbrief per e-mail en niet verstrekt zullen worden aan derden.
Uw persoonsgegevens laten verwijderen kan door dit kenbaar te maken bij de penningmeester (penningmeester@vwg-alkmaar.nl).

