
V W G  A L K M A A R  E . O .

	

Gevleugeld nieuws
    nummer 117	 16 februari 2022

Jaarvergadering
Noteer 21 maart alvast in de agenda want 
dan is er eindelijk weer een 
jaarvergadering!
Maar zeker zo leuk is ook het 
programma daarna. Wessel Schrik komt 
ons alles vertellen over vogelgeluiden en 
geluidsopnamen maken van vogels: 
welke manieren zijn er, waarom, wat heb 
je nodig, hoe kun je een liedje 
analyseren? Klinkt heel leuk en leerzaam.
Dus…pak die agenda!

Leden voor leden 16 mei
Voor de zomerstop sluiten we het 
lezingenprogramma af met de 
avond waarop leden hun eigen 
plaatjes aan elkaar kunnen laten 
zien. Dat hoeft geen avondvullend 
programma te zijn! Dus heb je 
tijdens een vakantie wat leuke 
plaatjes gemaakt en wil je dit met 
anderen delen, grijp je kans! Je kan 
je alvast opgeven bij Ofra Carmi: 
o.carmi@quicknet.nl

Lezing: 21 februari 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. Het hoge noorden, het warme en 
droge zuiden en schuin door het midden de bekende Riftvallei. Deze Riftvallei heeft een lengte 
van 6400 km en loopt van Mozambique geheel in het zuiden van Afrika tot aan Syrië in het 
Midden-Oosten. Op het land is deze vallei een veilige trekroute voor trekvogels en het is daarom 
een prima land om vogels te zien. Vele vogelsoorten komen in Ethiopië voor, rond de 900 en dat is 
ongeveer 10% van alle vogelsoorten. Zij hebben zeker geen 900 soorten gezien, maar vele nieuwe 
ontdekkingen gedaan. Een beeldpresentatie van Marinco belooft een waar spektakel. 
De lezing begint om 20:00 uur in Wijkcentrum De Oever, Amstelstraat 1 Oudorp.
De bar is open, waarschijnlijk ook 
na 10.00 uur.
Als je niest of hoest blijf je 
natuurlijk nog steeds thuis.

Alvast een klein voorproefje van al het 
moois dat Marinco ons gaat laten zien!



	

Reuzenalk activiteiten 
Dit jaar biedt de vogelwerkgroep in samenwerking met De Reuzenalk zes activiteiten aan. In en 
rondom Alkmaar. Voor kinderen vanaf zes jaar. Door de wondere vogelwereld spelenderwijs over te 
brengen, hopen we kinderen en natuurlijk hun (groot)ouders te enthousiasmeren over vogels. En in 
het leven van deze bijzondere beestjes te duiken. Samen kijken we naar de schoonheid en bijzondere 
eigenschappen waarover zij beschikken. En… we gaan lekker naar buiten. 

ROODBORST
20 februari 2022 | 11u tot 13u | Muziek podium Cultuurpark de Hout
Kosten: 2 euro. Graag contant meenemen naar de activiteit.
Aanmelden: stuur een mail met aantal deelnemers en leeftijden naar: info@reuzenalk.nl

Activiteit
Wist je dat een Roodborstje een klein kompasje in het oog heeft om de 
weg te kunnen vinden? Tijdens deze activiteit leggen we je hier alles 
over uit. We doen een speurtocht. En sluiten af met iets lekkers!

• Kort verhaal over de Roodborst
• Zelf kompas maken
• Kompas speurtocht
• Afsluiten met iets lekkers

IJSVOGEL
13 maart 2022| 11u tot 13u | Hortus Alkmaar
Kosten: 2 euro. Graag contant meenemen naar de activiteit.
Aanmelden: stuur een mail met aantal deelnemers en leeftijden naar: reuzenalk@info.nl

Activiteit
Als je vogelaars vraagt wat het mooiste vogeltje is van Nederland, dan zal het antwoord vaak ‘de 
IJsvogel’ zijn. Deze blauwe flits is betoverend mooi. Wij kennen een plekje waar je deze super visser 
goed kunt zien. Hopelijk., je weet het nooit! Wij gaan opzoek naar de IJsvogel in de Hortus. We 
krijgen mooie verhalen over deze vogel en over de tuin van Hortus. 
Ook gaan we het beestje proberen na te schilderen onder begeleiding van een echte kunstenaar!

• kort verhaal over de IJsvogel
• IJsvogel observeren vanuit de kijkhut
• rondleiding door de Hortustuin
• IJsvogel schilderen
• Afsluiten met iets lekkers

PROGRAMMA 2022:
 • Vogels kijken | 5 juni | 11u tot 13u | Recreatieschap Geestmerambacht

• Trekvogels | 4 september | 11u tot 13u | LiberTerra Geestmerambacht
• Ringstation de Vinkenbaan | 9 oktober | Vogelringstation Castricum 
• Wintervogelvoer maken | 20 november | 12u tot 14u | Intratuin Heerhugowaard
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Teller gezocht voor het mooiste broedvogelplot!
In de vorige nieuwsbrief zocht Marleen Akkermans een medeteller voor de weidewinter 
vogeltelling. Op de oproep reageerde David Versteeg die graag vogeltellingen zou willen doen en 
dat graag wou leren. Fijn om te horen dat zo’n oproep leden bij elkaar brengt!
Dit keer kreeg ik volgend verzoek van boswater Wouter Bol van het PWN:
Eén van onze mooiste broedvogelplots komt volgend jaar vrij. Het gaat om het plot het Nieuwe Land, bij 
de kerf tussen de Bergen aan Zee en Egmond aan Zee. Ik heb een kaartje toegevoegd van de locatie en een 
kaartje van het plot zelf. Eventueel geïnteresseerden kunnen dit jaar meelopen met het laatste seizoen dat de 
teller Nico de Both, actief is (nu 86 jaar oud).
Dus wederom een mooie kans om met een ervaren teller mee te kunnen lopen om zo een gebied 
en het tellen onder de knie te krijgen! Heb je interesse neem dan contact op met Wouter: 
wouter.bol@pwn.nl of bel 06 13897440

En nog meer goed nieuws: het Bestuur is van plan om in 2023 weer een Broedvogelmonitorings 
(BMP) cursus te gaan organiseren.

N     

Veldkaart
Telgebied: Nieuweland
Opp [Ha]: 10.7

telronde datum begintijd eindtijd

temperatuur wind bewolking neerslag
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Luistertip
Luisteren hoort bij het vogels kijken. Het is vaak bijna net zo belangrijk als zicht bij het vogels kijken. 
Zeker nu het voorjaar toch echt eraan komt, waarin alle vogels beginnen te zingen. Tijdens deze 
relatief warme februari-dagen laten Koolmees, Winterkoning, Heggenmus en Merel hun eerste 
zangstrofes alweer horen.
Echter, het regent in deze periode ook nog wel eens hard en ook de wind laat van zich horen. Op die 
momenten kun je nog steeds naar vogels luisteren, of liever gezegd, over vogels! 

De podcast Vogelverhalen van Sovon Vogelonderzoek 
Nederland is op dit soort momenten een aanrader! 
Presentatoren Marwa Kavelaars en Marcel Wortel duiken 
in de archieven van Sovon en bespreken per aflevering 
een bijzondere vogel met vogelonderzoekers of andere 
interessante vogelfeitjes. 
Kijk hier voor alle afleveringen van deze bijzondere 
podcast. Zo besteden ze aandacht aan het Paapje, de 
Oehoe en de Wespendief.

mailto:wouter.bol@pwn.nl
mailto:wouter.bol@pwn.nl
https://www.sovon.nl/vogelverhalen
https://www.sovon.nl/vogelverhalen


	

Bert bedankt!
De afgelopen jaren stelde Bert de Haan samen met Rob Struyk het excursieprogramma samen.    
Ook coördineerde Bert de deelname aan de excursies, wat altijd een hoop geregel is met 
telefoonnummers, appgroep maar vooral de autoindeling.
We willen Bert hartelijk danken voor al zijn werkzaamheden voor de Vogelwerkgroep !
Het opgeven voor excursies is overgenomen door Elias den Otter. 

Excursies en…NIEUW: Ledenwandeling!
Nu er weer meer mogelijk wordt, gaan we de eerste zondag van elke maand een 
ledenwandeling in het leven roepen. Naast vogels kijken is het bedoeling ook te “socializen”: 
kennis maken met andere leden en bestuursleden tijdens een wandeling van een uur of twee in het 
Geestmerambacht.
De volgende wandeling is op 6 maart en start om 8:00 uur.
Standaard verzamelen we op de parkeerplaats bij het Vlasgat. De vertrektijd is afhankelijk van de 
tijd van het jaar. Kijk in de agenda op de website voor de vertrektijd.

Ook op de Doordeweekse excursies ben je van harte welkom. Op 
bijvoorbeeld 17 februari naar Castricum of 3 maart naar de 
Hondsbossche Zeewering. Geef je voor deze excursies wel van tevoren 
op bij Ruud Costers: ruudcosters27@gmail.com

Excursie: 12 maart Rondje Noord-Holland
Altijd leuk om een dagje door Noord-Holland te toeren op zoek naar 

leuke vogels. Vaak belanden we dan in Den Oever….maar dat hoeft niet! Vertrek: 7:00 uur.
Deelname is mogelijk na aanmelding bij Elias den Otter: eliasdenotter@gmail.com  06 57712123

Vogelvaartocht voor singlenatuurliefhebbers
Natuurmonumenten heeft aangekondigd dat in de toekomst boten niet langer dan 
twee uur aan mogen leggen bij de Markerwadden. Dat zou zo maar het eind van 
de door Fogol georganiseerde vaartochten naar de Markerwadden kunnen 
betekenen. Dus grijp dit seizoen je kans als je er nog niet eerder bent geweest, 
het is echt de moeite waard!

Daarnaast is er op 19 juni een speciale tocht voor singles.
De excursie is bedoeld om gelijkgestemden te ontmoeten maar vooral een 
leuke dag vogels kijken. Wellicht zoek je iemand die graag naar vogels of 
vlinders kijkt, met planten bezig is of je verlangt naar een partner die er ook graag 
op uit trekt? Of misschien vind je het gewoon leuk om een dagje vogels te kijken met nieuwe mensen 
en om vriendschappen te sluiten.
Of je nu op vrouwen, mannen of allebei valt maakt niet uit. Bij deze excursies is in het verleden 
gebleken dat er net wat meer vrouwen meevaren. En dat men het een prettig idee vindt om te weten 
dat iedereen alleen is gekomen.

Meer informatie op www.fogol.nl
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