V

W

G

A

L

K

M

A

A

R

E

.

O

.

Gevleugeld nieuws
nummer 85

27 september 2018

Lezingen
Het Bestuur is verheugd dat Mona Osman heeft aangegeven voortaan de lezingen te willen gaan
organiseren. Wij wensen Mona heel veel succes!

Euro Birdwatch: zaterdag 6 oktober
Elk najaar tellen duizenden vogelaars in heel Europa op dezelfde dag de trekvogels wanneer
miljoenen vogels richting het zuiden vliegen, een spectaculair fenomeen. In Nederland coördineert
Vogelbescherming deze Euro Birdwatch al meer dan 20 jaar, samen met de uitstekende website
www.trektellen.nl. De Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International.
Op zaterdag 6 oktober a.s. vind dit evenement weer plaats
Sander Schagen en Dook Vlugt bemannen deze dag de telpost Bergen aan Zee (kijk voor de exacte
locatie op de website).

Het Schoorlse bos moet blijven?!
Het Bestuur heeft een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst van de groep "Het Schoorlse bos
moet blijven" op 30 september a.s. (zondag dus) in het witte kerkje te Groet (zie bijlage in de mail).
Onze secretaris kan i.v.m. verblijf in het buitenland niet aanwezig zijn, maar er zullen vast leden zijn
die wel heen kunnen/willen.
Het is op zich wel interessant: er zijn plannen om het Schoorlse duin in belangrijke mate te gaan
ontdoen van het daar nogal overheersende naaldbos
(voornamelijk Corsicaanse den, een evidente exoot). Vanuit het
oogpunt van natuurherstel en natuurlijke biodiversiteit zou een
dergelijk plan grote kansen bieden voor een veel natuurlijker en
vogelrijker duingebied, dat waarschijnlijk ook beter bestand is
tegen bosbranden, maar uiteraard zijn er ook nadelen aan
verbonden. Veel mensen associëren 'natuur' en 'bos'
onlosmakelijk met elkaar en ervaren deze plannen dus als zeer
bedreigend voor de natuur van het Schoorlse duin zoals ze daar
de afgelopen decennia (die aanplant van Corsicaanse den dateert
nog uit de 19e eeuw) aan 'gewend' geraakt zijn. Echter ook
vanuit het oogpunt van (sommige) vogelsoorten (Havik (foto), Buizerd, maar ook soorten als Zwarte
mees en Kuifmees) zijn er wel wat kanttekeningen te maken. Kortom, het is zeker een boeiend
thema.

Natuurwerkdag Oudorperhout
Zaterdag 3 november is het landelijke natuurwerkdag waaraan de Stichting Oudorperhout
traditiegetrouw meedoen. Het zijn de bekende klussen: wilgen knotten in de Oudorperhout,
afgezaagde takken verzamelen en zwerfvuil opruimen. Jongeren en kinderen kunnen zeker onder
leiding van hun ouders meedoen.
In tegenstelling tot het eerdere bericht verzamelen we om 09:30 uur in de boerderij van de familie
Tamis, Munnikenweg 8, 1829BA Oudorp, waar koffie en thee is en daarna gaan we op pad. Zoals
gebruikelijk zorgt de gemeente voor materialen en een lunch van soep en broodjes. Ook de lunch
zullen we in de boerderij gebruiken. We gaan door tot uiterlijk 15:00 uur. Een deel van de dag
meedoen kan natuurlijk ook.
Aanmelden:
administratie@stichtingoudorperhout.nl

Jochem Myjer: een zaal vol vogelaars!
Wat misschien niet iedereen weet is dat Jochem Myjer een vogelaar is en in een ver verleden
biologie studeerde. De komiek opperde een paar maanden geleden in een uitzending van het
radioprogramma Vroege vogels dat hij het heel leuk zou vinden een keer op te treden voor
allemaal gelijkgestemden.
Jochem Myjer heeft aangekondigd dat hij zijn voorstelling ‘Adem in, adem uit’ gaat afsluiten met
een reeks van 36 shows in Koninklijk Theater Carré. In zijn show vertelt hij over zijn liefde voor
de natuur in het algemeen en vogels in het bijzonder.
De voorverkoop voor deze speciale voorstelling voor
vogelaars op 22 januari 2019 is inmiddels begonnen.
Op de home pagina van carre.nl zie je rechtsbovenaan
een rood vlak ‘speciale voorstelling voor vogelaars’.
De kaarten worden verkocht va een nieuw systeem
waardoor kaarten niet kunnen worden verhandeld.
Daarvoor is wel een mobiele telefoon met internet
nodig.

