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Zaterdag 19 november: excursie Kop van Noord-Holland
Het traditioneel “Rondje Noordkop” waarbij de bestemmingen mede bepaald worden door recente 

waarnemingen. Alles is mogelijk, laat je verrassen.
Doorgaans gaan we van De Putten langs de voet van de duinen naar Den Helder.

En meestal via het Kuitje (Balgzand) langs de noordkust van Wieringen naar 
Den Oever om vervolgens door de Wieringermeer naar huis te keren.
We rekenen op veel watervogels, ganzen en div. steltlopers en hopen op bv 
Velduil en Blauwe Kiekendief

Excursieleider: K.D. Dijkstra Vertrek: 8:00 uur 
Aanmelden kan via de website: www.vwg-alkmaar.nl 
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   Lezing 9 november: Scholeksters gaan het dak op!
In 20 jaar tijd is het aantal broedende Scholeksters in ons land meer dan 
gehalveerd. De afname lijkt nog lang niet ten einde. In zijn verhaal over de 
Scholeksters neemt Rafael Mating jullie mee in de geschiedenis van deze 
eigenzinnige vogel. Drie broedseizoenen heeft hij onderzoek mogen doen 
naar Scholeksters op Ameland. Lange tijd waren de stroken langs de kust 
de enige plek waar broedende Scholeksters te vinden waren.
Begin van de 20e eeuw trokken ze de rijke agrarische gebieden in en 
voegden ze zich bij de traditionele weidevogels. Tegenwoordig zijn ze in 
heel Nederland te vinden en zoeken ze het graag nog hogerop. Nu het in de traditionele broedgebieden 
nauwelijks lukt om jongen groot te brengen is de hoop gevestigd op de stad. Lukt het ze daar wel om 
voldoende jongen vliegvlug te krijgen en zal de Scholekster over een paar decennia vooral bekend staan 
als stadsvogel?
Met het citizen science-project “Scholekster op het dak” proberen ze hier antwoorden op te krijgen.

Bij de laatste lezing waren er helaas heel weinig leden aanwezig en we hopen dan ook dat jullie de weg naar 
Buurthuis de Wachter, Oudorperdijkje 65 vanavond weer weten te vinden! Aanvang 20:00 uur.

Een oproep doen werkt!
Super leuk om te merken dat het doen van een oproep ook snel resultaat kan opleveren. Mary Markx 
zit niet meer alleen op de telpost bij de Leihoek. Regelmatig sluit er iemand aan en er is zelfs al een 
appgroep met 7 deelnemers om over datum en tijd te communiceren. Ervaring is niet vereist dus 
sluit gerust aan als je haar ziet zitten.

Ook voor de werkzaamheden in de Putten hebben zich leden aangemeld, super! Misschien vind 
iemand het leuk om daar een kort verslagje van te schrijven voor de volgende nieuwsbrief? (+foto)
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Lezing KNNV: Wat vertellen vleermuizen ons over onze 
directe leefomgeving? 

Een lezing door Jan Boshamer, georganiseerd door de KNNV afdeling 
Regio Alkmaar-Den Helder op woensdagavond 23 november 20.00 uur 
in Wijkcentrum Overdie. Van Maerlantstraat 8-10. 1813 BH Alkmaar. 
Toegang gratis.
Jan Boshamer, natuurliefhebber en ecoloog, is een specialist op het gebied van de 
Nederlandse zoogdieren. Zijn grote liefde is al jarenlang de vleermuis. Op alle 
mogelijke manieren zet hij zich in voor de studie en de bescherming van deze 
bijzondere vliegende zoogdieren.
In de lezing wil ik graag iets vertellen over mijn fascinatie voor deze mysterieuze dieren. Behalve 
fascinerend vanwege hun verborgen nachtelijke levenswijze, blijken vleermuizen ook nog eens 
kritische gebruikers van hun leefomgeving te zijn. Hier botsen onze belangen en die van vleermuizen 
nog wel eens. Vooral waar het gaat om de aanwezigheid van vleermuizen in gebouwen, lopen we 
regelmatig tegen conflicten aan. Meerdere soorten zijn echte cultuurvolgers, ze maken graag gebruik 
van onderkomens die wij ze in onze gebouwen bieden. Vleermuizen kunnen individueel erg oud 
worden, daarnaast gebruiken ze hun onderkomens vaak jaren achter elkaar. Wat doen we met een 
gebouw waar vleermuizen in huizen, maar dat op de nominatie staat gesloopt of rigoureus 
verbouwd te gaan worden? Is het ter compensatie ophangen van een groot aantal zogenaamde 
vleermuiskasten dan een oplossing? 

Steun de nieuwe EU-natuurherstelwet
De natuur is ernstig aangetast en staat onder zware druk. Het is daarom goed nieuws dat de Europese 

Commissie in juni een baanbrekend wetsvoorstel voor natuurherstel heeft gepresenteerd. De 
Nederlandse regering en de Tweede Kamer willen dit wetsvoorstel echter afzwakken. Een slechte zaak, 

vindt Vogelbescherming.
Teken de petitie ›

REUZENALK activiteit: 
wintervogelvoer maken

Het is herfst en tijd om ons voor te bereiden op de 
winter. Dat doen alle vogels nu ook. Om ze een handje te 
helpen gaan wij wintervogelvoer maken zodat de 
vogeltjes ook in de koude maanden wat te eten hebben. 

Doe jij ook mee? 
Zondag 20 november 2022 12.00 - 14.00 uur bij de 
Intratuin in Heerhugowaard. 
Geef je op via: info@reuzenalk.nl Met de naam en leeftijd 
van de deelnemer(s) 
€ 2,00  graag contant mee nemen  
TIP: Neem een (thee)kopje mee om te gebruiken voor de workshop. Deze kan je dan thuis in de tuin 
of op het balkon ophangen.
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Film tip: all that breathes
Een diep empathische film over twee broers die roofvogels redden in New Delhi. Met veel wijsheid en 
humor tonen ze hoe al het leven, van schimmels tot de mens, met elkaar verweven is. Een magistrale, 
cinematografische ode aan al wat leeft.

Twintig jaar geleden begonnen zij gewonde roofvogels te verzorgen, toen bleek dat het dierenziekenhuis alleen 
vegetarische vogels toeliet. Hun moeder bracht ze de liefde voor dieren en wetenschap bij, door haar verhalen over 
geesten in de vorm van dieren en insecten. Nu delen ze hun huis niet alleen met elkaar, hun bedrijf en hun families, 
maar ook met tientallen roofvogels en uilen.

De film is vanaf 10 november in IDFA in Amsterdam te zien en vanaf 17 november in de bioscoop.
Filmhuis Alkmaar
Cinebergen Bergen
De aanvangstijden van speelweek 17 t/m 22 november worden door de filmtheaters aan het eind van 
maandag 14 november op hun website gezet.

Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=xw7pda7VIY8

Over de Film:
De broers Saud en Nadeem begonnen twintig jaar geleden met het verzorgen van gewonde roofvogels 
toen bleek dat het dierenziekenhuis 
alleen vegetarische vogels toeliet. Ze 
delen hun huis met tientallen 
roofvogels en uilen. De meeste 
daarvan zijn Zwarte Wouwen, die 
massaal de stad bevolken en van wie 
Indiase moslims geloven dat ze je 
moeilijkheden weg eten. New Delhi is 
een van de drukst bevolkte steden van 
de wereld. En misschien ook wel een 
van de meest vervuilde. Maar ook 
wonderbaarlijk vol van leven. In 
onwaarschijnlijk mooi gefotografeerde 
scenes duiken op de meest 
onverwachte plekken dieren op. Alsof ze er altijd al hebben gewoond.
De broers vertellen over hoe het leven experimenteert en zich probeert aan te passen aan veranderende 
omstandigheden. De vogels gaan hoger zingen om boven het stadslawaai uit te komen, maar ontdekken 
ook bijvoorbeeld hoe ze sigarettenpeuken kunnen gebruiken als afweermiddel tegen parasieten. Hun 
rake, poëtische gedachten mengen zich met opzienbarende beelden van grote schoonheid: Een 
duizendpoot ontmoet een overvliegend vliegtuig, een jong uiltje wordt gewassen als een baby in een 
teiltje en een familie wilde varkens steekt bij het licht van de straatlantarens een riviertje over.

ALL THAT BREATHES van de Indiase filmmaker Shaunak Sen is een fascinerende en gelaagde 
documentaire over twee broers die roofvogels redden in New Delhi, waar dieren en de mensen zichtbaar 
worstelen met de gevolgen van de vervuiling. De twee moslim-broers tonen met veel wijsheid en humor 
hoe al het leven, van schimmels tot de mens, met elkaar verweven is. De stad als levend organisme is een 
cliché, maar deze film laat zien hoe waar dat is.  De film won dit jaar de hoofdprijs voor Beste 
documentaire op twee belangrijke festivals: Sundance en Cannes. Een unicum in de filmgeschiedenis.
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