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Bestuur
Ik wil nog even iedereen bedanken voor de lieve berichtjes en felicitaties naar
aanleiding van Gevleugeld nieuws nummer 100!
Wie had kunnen voorzien dat ten tijde van nummer 101 ons leven zo veranderd
zou zijn?! Maar evengoed komen de eerste Boerenzwaluwen alweer terug, zingen
de eerste Fitissen alweer en schitteren Blauwborsten in het riet.
Wat dat betreft hebben we een mooie hobby die je altijd en overal kan doen!
Zorg goed voor jezelf en elkaar!
Miranda

De coronacrisis
Wat is de uitbraak snel gegaan! Op 11 maart, woensdagnacht, kwamen mijn partner en ik per vliegtuig terug
uit het zuiden van Portugal. Er waren op dat moment twee corona gevallen bekend: een in Lissabon en een in
Porto. Wij dachten dat het virus wel aan onze “deur” voorbij zou gaan. Twee dagen later, vrijdag 13 maart,
kondigde onze regering de eerste maatregelen af en in de week erop werden er strengere maatregelen
afgekondigd. Inmiddels is Nederland een ander land geworden, waar o.a. het culturele en het
verenigingsleven “plat” ligt. En het ziet ernaar uit dat deze situatie zeker voortduurt tot de zomer en
misschien nog wel langer.
Ook de activiteiten van de vogelwerkgroep vallen onder de strenge maatregelen.
De excursies en de bijeenkomsten zijn opgeschort en de bestuursleden zitten thuis. De vergaderingen zijn
opgeschort, procedures zijn tot stilstand gekomen. Gezien de grote ernst van de situatie houden de
bestuursleden zich strikt aan de voorschriften van de overheid en dat geldt ongetwijfeld ook voor de leden.
Daar komt bij dat het grootste deel van de leden tot de risicogroep behoort.
Wij hebben in Nederland het geluk dat we nog steeds de vrijheid hebben om de deur uit gaan. Daar maken
mijn vrouw en ik dagelijks gebruik van door een wandeling te maken door o.a. het Geestmerambacht, waar
o.m. de Kluten actief zijn met het zoeken van voedsel. Wij genieten ook van onze tuin waar wij
deze week bezoek kregen van een paartje Groene Spechten. De man nam ruim de tijd voor
zijn bad in het moerasgedeelte van de vijver. Toen hij klaar was en het vrouwtje ook wilde
badderen, hipte “mijnheer” het bosje in. En wat doet een “vrouw” in zo’n geval? Zij volgt
haar man. Ook de IJsvogel komt regelmatig langs om in onze vijver te duiken om de
aanwezige salamanders tot zich te nemen. Die zien er in de paringstijd erg aantrekkelijk
uit. We kunnen zo toch nog genieten van het voorjaar.
Namens het bestuur wens ik iedereen toe, dat wij allen op een veilige manier door deze
moeilijke tijd komen om straks weer gezond onze activiteiten te starten.
Het bestuur is daarbij afhankelijk van de beslissingen, die de overheid neemt.
Zodra het mogelijk en verantwoord is, meldt het bestuur wanneer de vereniging weer “op stoom komt”.
Namens het bestuur,
Martin Eijtinger, vz

Ooievaars
De laatste weken zijn er regelmatig meldingen van overvliegende
Ooievaars. Op 22 maart werd door Dook Vlugt een Ooievaar
gezien op een nest in het weiland aan de Breilaan Bergen. Ook de
dagen daarna werden er in de omgeving regelmatig Ooievaars
gezien bij Bergen aan Zee (1), Alkmaar Westerhout (2), Heilooërbos
(2). Op 6 april kreeg ik een mail van Floris Parlevliet dat hij twee
Ooievaars over plan oost van Heiloo richting Alkmaar cirkelen.Hij
hoopte dat ze de nestpaal bij landgoed Ter Coulster zouden weten
te vinden. Dat kwam de volgende morgen al uit! Op 7 april mailde
hij me: “Vanmorgen beide Ooievaars op de nestpaal. Eén van de
twee (mannetje denk ik) bleek een pootring te hebben die ik met de
telescoop af kon lezen (5E850, NLA). Heb ik ingevoerd op de “griel”website. Het bleek een Ooievaar te zijn die in 2018 in Amsterdam uit
het ei gekropen is en op het nest geringd. Zijn partner heeft geen ring.”

foto Cees de Haan

Ook Cees de Haan had de Ooievaars daar in de smiezen en stuurde
een foto door. Vandaag zijn er ook weer meldingen van Ooievaars in
onze omgeving; 2 cirkelend boven Langedijk, 3 in een weiland langs
het kanaal N9 en ook Floris meldde vandaag 3 Ooievaars bij Heiloo.
Ik ben benieuwd hoeveel serieuze broedpogingen dit in ons werkgebied
op gaat leveren!
Ooievaar met ring - foto Floris Parlevliet

Gezocht: ervaren vogelaars
voor het monitoren van akkervogels
In de huidige vorm van landbouw is het slecht gesteld met veel akkervogels. De agrarische
natuurvereniging Water, Land & Dijken wil de leefgebieden voor akkervogels verbeteren en gaat
daarom in de Schermer en de Beemster de akkerpakketten uitbreiden. Dit voorjaar zullen o.a. akkerranden en
vogelakkers worden aangelegd. Om een goed beeld te krijgen van de vogelsoorten en -aantallen die op de
akkers voorkomen, is monitoring belangrijk. Momenteel zoeken wij vrijwilligers die deze monitoring voor ons
kunnen uitvoeren in de periode mei t/m augustus. De akkerranden en vogelakkers dienen in deze periode 1x
per maand te worden bezocht op een tijdstip dat het u uitkomt (liefst in de ochtend).
Aangezien het vanwege de coronacrisis de komende maanden niet mogelijk is om vrijwilligers hiervoor op te
leiden, zijn wij op zoek naar mensen die reeds over voldoende kennis en ervaring beschikken om akkervogels
op basis van geluid, gedrag en vliegbeeld te herkennen. U krijgt wel een korte schriftelijke en/of telefonische
instructie voor het uitvoeren van de tellingen.
Helpt u mee?
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Annemarie Koelemeijer,
e-mail: a.koelemeijer@waterlandendijken.nl – tel.nr. 06-255 93 447.

Kijktip beginners: vogels kijken met Paul Saager op YouTube
De interesse voor vogels groeit enorm! De laatste jaren zitten de cursussen voor beginners bomvol. Als
aanvulling op deze leerzame cursus maak ik je graag attent op mijn instructiefilmpjes voor beginnende
vogelaars. Ik ga wekelijks in de buurt van Haarlem op pad en film de meer algemene soorten. Het zijn geen
gelikte filmpjes, maar laagdrempelige filmpjes waarbij ik film wat we tegenkomen. Ik publiceer wekelijks een
vlog op Youtube: Vogels leren kijken met Paul Saager. Inmiddels zijn er al 10 afleveringen met meer dan 50
soorten. Als je je abonneert krijg je automatisch de wekelijkse update.
Hier de link naar de filmpjes.

