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Lezing California 16 januari
De eerste drie weken van juni in 2015 heb ik, Ger Molenaar,
mogen genieten van het natuurschoon in de geweldige staat
California. Mijn zoon en ik hebben gezworven als backpackers
door de vele nationale parken die California rijk is. We hebben
snelheidscontroles ontdoken en geslapen in onze tent bij min 4
tot plus 40. Van adembenemende kust-vergezichten tot dorre
woestijnen kwamen we vele malen oog in oog te staan met
bijzondere vogels en zoogdieren. Bekende plaatsen als Yosemite
National Park, Yoshua Tree National Park, Sequoia National
Park, Mono Lake, Dead Valley en Bodie werden bezocht. Met
kans op beren, bobcats, ratelslangen, Sage Grouses,
zeevogelkolonies, walvissen en lange wandelingen in sneeuw en
stof.
Kortom een goede reden om dit alles op 16 januari te
aanschouwen en je te laten verrassen door de pracht van de staat
California!
Aanval 20:15 uur
Buurthuis de Eendracht, Papaverstraat 9, Alkmaar.
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Excursie 12 januari: Rondje Noordkop
Rondje Noord-Holland-o.l.v. Tim en Miranda Zutt
Traditioneel Rondje Noordkop waar bij de bestemming mede bepaald
wordt door recente waarnemingen. Alles is mogelijk, laat je
verrassen.
Doorgaans gaan we langs de voet van de duinen van De Putten naar
Den Helder. Eventueel daarna via het Kuitje (Balgzand) en langs de
noordkust van Wieringen naar Den Oever om vervolgens door de
Wieringermeer naar huis te keren. We rekenen op veel watervogels,
ganzen en diverse steltlopers en hopen op Velduil en Blauwe
Kiekendief.
Vertrek: 08.00 uur.

Tip: Lezingen in De Hoep
Dinsdag 8-1-2019 om 20:00 uur Natuur/vogelreis naar Ethiopië.
In februari 2015 heeft Marinco Lefevere samen met Rob en Gina Struyk een rondreis gemaakt door
Ethiopië. Ethiopië ligt in het oosten van Afrika net boven de evenaar. Het grenst aan Eritrea, Djibouti,
Somalië, Kenia, Zuid-Soedan en Soedan. Om natuur en dieren te zien en zeker vogels is Ethiopië een
prachtig land met veel verschillende gebieden. Vele vogelsoorten komen in Ethiopië voor rond de
900 soorten en dat is ongeveer 10% van alle vogelsoorten. We hebben zeker geen 900 soorten gezien
maar vele nieuwe ontdekkingen gedaan.

Woensdag 6-2-2019 om 20:00 uur Raadselen rond een bijzondere stadsvogel worden
langzaam ontrafeld
Gierzwaluwen komen in heel Nederland voor en wonen met zijn allen tussen de mensen in dorpen
en steden. Toch was tot voor kort van geen vogelsoort zo weinig bekend als juist van deze
cultuurvolger. Peter Mol, die het telproject namens Landschap Noord-Holland coördineerde, vertelt
op deze avond over de uiterst bijzondere ecologie van de gierzwaluw, de nieuwe kennis die vooral
de laatste jaren dankzij nieuwe technieken verworven is, de veronderstelde sterke afname, de
problematiek rond het tellen van deze gierzwaluwen en natuurlijk over de uitkomsten van het
telproject volgens de nieuwe methode. Deze uitkomsten blijken verrassend.

Zaterdag 9-3-2019 om 14:00 uur .Vogels van Zuid-Spanje
Hans Stapersma maakte vele malen een reis naar Zuid-Spanje. Deze lezing gaat over het landschap
en de vogels van Zuid-Spanje van de Coto Doñana aan de westkant tot Cabo de Gata bij Almería aan
de oostkant. Hoofdthema in de presentatie is de zichtbare vogeltrek overdag over het 15 kilometer
brede water dat Spanje van Marokko scheidt.
Deze lezingenreeks wordt door de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland georganiseerd in
samenwerking met PWN. Alle lezingen worden gehouden in de filmzaal van Bezoekerscentrum
De Hoep in Castricum. De toegang is gratis voor leden van de Vogelwerkgroep,
niet leden zijn van harte welkom en betalen 3,00 euro entree.
PWN Bezoekerscentrum De Hoep, Johannisweg 2, Castricum (0251) 66 10 66

