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Woensdag 15 mei: Leden-voor-leden avond/ledenvergadering
Wijziging bestuurstermijn.
Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is er gediscussieerd over de vraag hoe lang de
zittingstermijn van bestuursleden moet zijn. De vergadering kwam die avond uit op een termijn van
vier jaar met de mogelijkheid van verlenging tot 12 jaar. De VWG kiest daarmee voor de thans
gangbare norm in het verenigingsleven van een bestuursperiode van vier jaar.
Deze verandering moet ook vastgelegd worden in de statuten van de vereniging. Zo’n wijziging in
de “grondwet” van de vereniging kan uitsluitend vastgelegd worden als tweederde van de
aanwezige leden op de jaarvergadering zich uitspreekt daarmee akkoord te gaan. Dat laatste is niet
bereikt tijdens de afgelopen ledenvergadering en de notaris heeft gemeld dat hij de notariële akte
derhalve niet kan opmaken.
Op de bestuursvergadering van 8 mei jl. is het besluit genomen om voorafgaand aan de lezing in
oktober 2019 een extra algemene ledenvergadering uit te schrijven met één agendapunt: namelijk het
stemmen over een bestuurstermijn van 4 jaar met de mogelijkheid van herverkiezing.
Wachten tot de ledenvergadering van 2020 heeft als nadeel dat onder de huidige statuten twee
bestuursleden moeten opstappen die niet herbenoemd kunnen worden.
Meer informatie volgt in de Kleine Alk 3.
Namens het bestuur wens ik iedereen een vogelrijke vakantie toe.
Martin Eijtinger, voorzitter
Voor de pauze
Gerard Langedijk vertelt over zijn reis naar Oman.
Tweede helft
Ger Molenaar en Rob Struyk zijn enthousiaste
vogelfotografen. Maar ook bij hen werken de vogels niet
altijd mee en gaat het regelmatig niet goed. De vogels
blijven niet zitten tot het ultieme plaatje is gemaakt en
vliegen onverwachts weg of duiken onder. Hierdoor
ontstaan foto’s waar nog maar een detail van het beest te
zien is. Vanavond laten ze deze zien en voor de
aanwezigen de uitdaging om ze toch op naam te
brengen.
De winnaar krijgt een passende mysterie-prijs.

Typ hier om tekst in te voeren

Afscheid De Eendracht
Vanavond zullen we ook voor de laatste keer te gast zijn in de Eendracht. Daarmee nemen we
ook afscheid van onze Henny! In al die jaren als gastvrouw heeft ze maar twee avonden gemist.
Het zou leuk zijn als jullie vanavond iets voor haar meenemen. Bijvoorbeeld een klein presentje
of een kaart met een leuke herinnering, wens of?

Aanvang: 20:15 uur, Buurthuis de Eendracht, Papaverstraat 9, Alkmaar

Oproep Huismusonderzoek Alkmaar-Noord
In november 2005 heeft Vogelbescherming een actieplan opgesteld voor de Huismus, die toen net op
de Rode lijst was gekomen. Een van de zaken die daaruit voortvloeiden was het onderzoek in
2006-2007 naar de vogelvide, een soort nestkast onder de eerste rij dakpannen van woonhuizen. Dit
is in verschillende steden uitgevoerd door vrijwilligers en in 2006 heb ik in Alkmaar-Noord
testlocaties gezocht op basis van onze stadsinventarisatie. In het volgende broedseizoen is gekeken of
mussen er ook daadwerkelijk gebruik van maakten.
De bedoeling is dit onderzoek te herhalen in mei en
begin juni. Sovon en twee mensen van
Vogelbescherming zijn in april al begonnen in andere
steden, waar nu ook weer de vrijwilligers aanhaken.
Omdat ik zelf sinds 2011 in Heerhugowaard woon, zou
het mooi zijn als enkele leden uit Alkmaar-Noord hierbij
zouden willen helpen.
Het gaat om locaties (indien allemaal nog aanwezig) in
de Patrijsstraat (4 + 3 woningen), Kerkuilstraat (5 + 4 + 3
+ 4 + 3) en Tirolstraat (4 +2). De bedoeling is om vast te
stellen of er daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van de vogelvides. De indruk bestaat namelijk dat
dat (nog) slechts in beperkte mate het geval is. Jan Schoppers (Sovon): “Ze zitten tot nu toe vooral
achter daklijsten, opening tussen eind vide en daklijst en dergelijke plaatsen.”
Methode: “Voor het onderzoek hanteren we drie bezoeken
waarbij je per object 10-15 minuten aan doen van
waarnemingen besteedt. Een object is een woning, maar je
kunt vaak ook twee woningen naast elkaar gelijktijdig
bekijken.” Bij ons zijn het ook blokjes van drie of vier
woningen en omdat er waarschijnlijk niet veel Huismussen
over zijn lukt dat vermoedelijk ook wel tegelijk. Je kunt het
natuurlijk ook met z’n tweeën doen, wel zo gezellig!
Er zijn gratis hesjes beschikbaar, zodat het voor bewoners
duidelijk is dat je met vogelonderzoek bezig bent. Mail me als
je interesse hebt.
Tom Damm, tomdamm62@gmail.com

Oeverzwaluwwand Vronermeer
In 2017 is in de Vronermeer een kunstwand aangelegd voor Oeverzwaluwen en in 2018 is er ook al
door enkele paren gebroed. De wand is goed te bekijken vanaf Potakker, vooral vanaf het fietspad
langs dat buurtje. Als je daar gaat kijken, probeer dan te noteren welke nestgangen bezocht worden.
Er staan negen betonblokken met allemaal hetzelfde aantal gaten en dezelfde indeling (4 + 5 + 3).
Nummer van links naar rechts en geef de gaten van links naar rechts en van boven naar onder een
volgnummer. In ieder blok zit dus 1 t/m 4 boven, 5 t/m 9
in het midden en 10, 11 en 12 onder. Noteer dan 1-2, 4-4
enz. voor de gaten die bezocht worden. Zet dit in de
toelichting op waarneming.nl, of mail het naar
ondergetekende, zodat we met vereende krachten kunnen
vaststellen hoeveel paren gebroed hebben en hoeveel
paren een tweede broedsel begonnen.
Tom Damm, tomdamm62@gmail.com

KNNV cursus: determineren van wilde planten.
Hoe heet die plant en waarom groeit die plant hier? Zijn dat vragen die u boeien? Schrijf u dan in
voor deze cursus. Het is verrassend om van allerlei wilde planten in het park, in de berm en in uw
eigen tuin te ontdekken hoe ze heten.
Daarom geeft de KNNV afdeling Alkmaar – Den Helder een cursus die als doel heeft u op een
eenvoudige en leuke manier te laten kennismaken met het determineren van wilde planten. We
beginnen met een korte inleiding over de indeling van het plantenrijk
en over de bouw en de functies van de onderdelen van de plant. U
leert te kijken naar bladvormen, bloemvormen en bloeiwijzen aan de
hand van levende planten, presentaties en opdrachten binnen en
buiten. Er wordt aandacht besteed aan de meest bekende
plantenfamilies. Daarna gaat u gezamenlijk één of meerdere planten
op naam brengen met behulp van een Flora
De cursus wordt gegeven door Tineke Dekker, docente biologie.
De begeleiding van het determineren is in handen van ervaren
floristen.

Herman Pols

Beschikbare materialen tijdens de cursus: Veldgids Nederlandse Flora van Henk Eggelte, loep en
andere Flora’s. U ontvangt tijdens de cursus een cursusmap met ondersteunende en aanvullende
informatie.
Data: Start op donderdagavond 6 juni, 13 juni, 20 juni, 27 juni, en dinsdagavond 9 juli met de
plantenwerkgroep op pad (onder voorbehoud).
Locatie: Hortus Alkmaar, Berenkoog 37, 1822 BH Alkmaar. 19.30-22.00 uur
Kosten: € 35,00 IVN/KNNV-leden, € 40,00 niet-leden (inclusief cursusmap, loepje, zoekkaart, koffie
en thee), te voldoen na een bevestigingsmail. De betaling geldt als definitieve opgave.
Aantal cursisten: minimaal 5, maximaal 20. De cursus is geschikt voor zowel beginners als
gevorderden.
Aanmelden: bij Marianne Knip mknip@jxm.nl, Met vermelding van naam, adres, telefoonnummer,
e-mailadres en “Cursus determineren 2019”. Daarna volgt een betalingsverzoek en als er betaald is
bent u ingeschreven.

Nachtzwaluw-tellers gezocht!
Het werd hoog tijd om eens preciezer te tellen hoeveel Nachtzwaluwen er in onze duinen broeden.
Daarvoor willen we kijken of we een gelijktijdige telling in alle duinen kunnen uitvoeren, van
Zeeland tot aan Schiermonnikoog.
Tussen 15 en 19 juni 2019 is het volle maan en willen we (afhankelijk van het weer) één avond
prikken waarop we op zoek gaan naar de Nachtzwaluw. De telling duurt ongeveer vanaf
zonsondergang tot middernacht, waarbij je meestal met zijn tweeën een met ons afgesproken route
fietst.
Vind je het leuk om eenmalig op zoek te gaan naar het snorrende geluid van deze vogel?
Geef je dan gelijk op door een mailtje te sturen naar wim.de.groot@kpnmail.nl

Nieuw vogeltijdschrift: De Scharrelaar
In april 2019 verscheen bij Atlas Contact het eerste nummer van De
scharrelaar, een nieuw literair tijdschrift voor vogelliefhebbers, dat wordt
geschreven door vogelaars met liefde voor schrijven en door schrijvers
met liefde voor vogels.
In het lentenummer, dat in april 2019 verschijnt, onder meer een college
natuurschrijven door Koos van Zomeren, Marja Vuijsje over vogels in de
Perzische literatuur, André De Baerdemaeker over de spinnende
moordenaar, de huiskat, Jean-Pierre Geelen over de doorgeschoten gekte
van het vogelringen en Stefan Brijs over de weergaloze
roodkopklauwieren in zijn Spaanse achtertuin.
De redactie van De scharrelaar bestaat uit Saskia van Loenen
(eindredacteur bij NRC Handelsblad en auteur van Spotvogels), JeanPierre Geelen (redacteur en ombudsman bij de Volkskrant en auteur van
o.a. Blinde vink en Spotvogels), Emile Brugman (publisher at large bij
Atlas Contact) en Caspar Dullaart (redacteur bij Atlas Contact). Het
tijdschrift zal twee keer per jaar verschijnen, in de lente en in de herfst,

Excursies 11 mei en 8 juni
Dit is de laatste Gevleugeld Nieuws voor de zomerstop. Als er geen bijzonderheden te melden zijn
dan zal de volgende nieuwsbrief begin september verschijnen. Fijne zomer allemaal!
Er staan nog twee excursies op het programma:

11 mei: Waterland en Polder IJdoorn
Bert de Haan laat ons dit rijke weidevogelgebied zien. Bij de Kinseldam en het kijkscherm zijn vaak
verrassingen te vinden. Voor de liefhebbers rijden we door naar Ankeveen waar we behalve riet- en
moerasvogels ook Ooievaar, Lepelaar en Zomertaling hopen te treffen. Vertrek 7:00 uur.

8 juni: De Wieden en Weerribben
Tom Damm neemt ons mee naar deze moerasgebieden waar we o.a. Zwarte Sterns en Purperreigers
hopen te treffen. Maar ook zal worden gekeken naar bijzondere vlinders en libellen. Tom is van alle
markten thuis! Vertrek 7:15 uur.
Aanmelden bij voorkeur via mail uiterlijk drie dagen van tevoren bij Bert de Haan:
gj.dehaan@zonnet.nl (072-5154805 of 0650614113)

