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Excursie 11 december
De Gierzwaluwen zijn terug, de Fluiters fluiten en de 
eerste jonge Huismussen zijn hier thuis al uitgevlogen! 
We hebben nog 1 lezing voor de zomerstop en daarmee 
is dit ook de laatste nieuwsbrief tot september.
Er zijn natuurlijk nog wel excursies en omdat de 
meerdaagse trip naar de Weerribben is komen te 
vervallen is er zelf een extra excursie aan het 
programma toegevoegd!
Dus 22 mei (Texel), 11 juni (Onnerpolder) en 9 juli 
(Weerribben) kunnen jullie nog op pad! Meer 
informatie over deze excursies vind je natuurlijk op de 
website: www.vwg-alkmaar.nl
De Door-de-weekse excursies en de 
ledenwandelingen in het Vlasgat gaan ook in de 
zomer gewoon door.

Extra excursie
Zondag 22 mei: Texel o.l.v. Klaas Bart
Vertrek: 07:15 uur. Hele dag.
Nu de meerdaagse trip naar de Weerribben niet doorgaat hebben we 
tijd om naar hét vogeleiland van Nederland te gaan. Het is een 
spannende tijd en wie weet dobbert de Zwarte Zeekoet nu in vol 
zomerkleed nog in de haven.
Onder leiding van Klaas Bart gaan wij in dé vogelmaand van het jaar 
het eiland uitkammen.
Houd rekening met kosten en vertrektijden van de veerboot.
Je kan je, uiterlijk drie dagen van tevoren, aanmelden bij Elias den 
Otter: eliasdenotter@gmail.com

40 jarig jubileum: hulp gezocht
Voor ons lustrum in 2023 zijn we op zoek naar leden die willen helpen met het organiseren van leuke 
activiteiten. Een gezellige feestavond, jubileumlezing, excursie? Kom maar op met die ideeën!
Zin om te helpen? Meld je dan aan via:  voorzitter@vwg-alkmaar.nl
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Lezing 16 mei: leden voor leden 
Miranda Zutt, Ton Apeldoorn en Marinco Lefevere
Deze laatste avond voor de lezingenzomerstop kunnen leden hun eigen plaatjes met elkaar delen. 
Maar natuurlijk is er in de pauze en na de lezingen tijd om weer eens lekker bij te praten!
Wat kunnen jullie verwachten:

20:00-20:30  Miranda Zutt over IJsland:
Al ruim 30 jaar wilde ik naar IJsland, vooral omdat ik op IJslandse paarden reed. Tim was iets minder 

enthousiast. Tot…hij hier bij de VWG een lezing van Marinco en Klaas-Bart over 
IJsland zag. Toen was ook hij eindelijk overtuigd en bezochten we samen met 

vrienden dit prachtige land! En afgelopen najaar zelfs voor de tweede keer.
We hebben de eerste reis de rondweg gereden en ieder kwartier was het 
landschap weer anders. Vogels zijn er natuurlijk ook. 388 soorten zijn er 
op IJsland gezien, maar slechts 77 daarvan zijn broedvogels en 23 
soorten regelmatige doortrekkers/overwinteraars. Daarentegen zijn van 
sommige soorten de aantallen enorm! Zoals 300.000 broedparen 

Watersnip! Of wat dacht je van twee miljoen paar Papegaaiduikers, ieders 
favoriet! Ik was na de reis zo enthousiast dat ik een natuurreismagazine 

over IJsland heb gemaakt (www.natuur.nl). IJsland is verslavend, dus wees 
gewaarschuwd!

20.30-21.00  Ton Apeldoorn over fiets- en safaritoer in 
Oeganda
Ton komt vertellen over een fantastische reis van ca. 2 ½ 
week en een unieke kans om deze parel van Afrika te 
ontdekken. Met name de vogelliefhebbers zullen tijdens 
deze reis aan hun trekken komen. De avifauna 
van Oeganda omvat in het totaal 1031 bevestigde 
vogelsoorten. Er wordt tijdens de toer een bezoek 
gebracht aan drie natuurparken, Murchison Falls NP, 
Queen Elisabeth NP en Lake Mburo (alleen in het laatste 
park kan worden gefietst).

21:00-21:20 pauze
In de pauze zullen er nog meer foto’s van vogels worden vertoond door Ton en is er gelegeheid om 
aan de bar iets te drinken en bij te praten.

21:20-22:00 Marinco Lefevere over Bulgarije
The Good, the Bad, the Uglie & the Otherone

In 2021 hebben Marinco, Klaas-Bart, Rutger en Ger maar 
liefst twee keer een winterbezoek aan Bulgarije gebracht. 
De eerste was een week in februari op zoek naar daar 
overwinteren Roodhalsgans en in november voor de 
tweede keer met als doelsoorten  spechten (Grijskop, 
Syrische Kleine- en Middelbonte specht) en uilen. Speciaal 
voor deze avond ‘leden voor leden’ geven ze een bonte 
verzameling van beelden en verhalen van deze trips naar 
een land dat zo dichtbij  ons ligt maar waar de tijd lijkt stil 
te hebben gestaan. 
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Ledenwandeling
Elke eerste zondag van de maand is er een ledenwandeling met de 
bedoeling om naast vogels te kijken ook te ‘socializen’: kennis te 
maken met andere leden en bestuursleden tijdens een wandeling van 
een uur of twee in het Geestmerambacht. Daar is ieder seizoen 
namelijk genoeg te beleven! Aanmelden is niet nodig. We verzamelen 
om 8:00 uur op de parkeerplaats bij het Vlasgat. 
Noteer de data vast in je agenda:
5 juni (jeugd), 3 juli, 7 augustus, 4 september (jeugd), 2 oktober, 6 
november, 4 december Een mooi nieuw informatiebord om 

hondenbeztitters te informeren waarom 
ze hun hond niet door het water moeten 
laten rennen in de broedtijd.

Reuzenalk jeugdactiviteiten: Vogels kijken

5 juni | 11u tot 13u | Recreatieschap Geestmerambacht.

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 de mooiste tijd is om vogels te spotten, dan zeggen ze vast de lente. In het 
staartje van de lente gaan we op zoek naar de prachtige blauwborst, gaan we proberen de Snor te 
horen snorren en de Tureluur te horen tureluren. We verzamelen op het grote grasveld voor een 
spelletje. Parkeren kan naast het veld. 

• wandeling door het Geestmerambacht gebied
• vogels spotten en herkennen
• buitenspel
• Afsluiten met iets lekkers

Programma:
Trekvogels | 4 september | 11u tot 13u | LiberTerra Geestmerambacht
Ringstation de Vinkenbaan | 9 oktober | Vogelringstation Castricum 
Wintervogelvoer maken | 20 november | 12u tot 14u | Intratuin Heerhugowaard

Foto’s van de laatste activiteit in de Hortus:
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Roots vogelmagazine
Het prachtige natuurblad Roots geeft tweemaal per jaar, in het voor- en najaar, 
een speciale vogeleditie uit. Deze staat boordevol leuke en interessante 
artikelen, voor zowel de beginnende als gevorderde vogelaar.                               
In de voorjaarseditie speciaal aandacht voor jonge vogelaars. Een van de vier 
geportretteerde vogelaars is niemand minder dan een van onze jongste leden: 
Thije de Jong.
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