Nog steeds geen activiteiten
Beste mensen,
ik hoop dat jullie de nieuwsbrieven leuk genoeg vinden om te blijven lezen. Ik krijg regelmatig tips en
links van artikelen of andere dingen binnen. Soms vind ik zelf wat op het WWW, dus die ga maar eens
delen in deze nieuwsbrief. Heb je dus meer leuke links die je wilt delen? mail ze naar mij.
Net ten zuiden van ons werkgebied ligt het voormalig vogeleiland De Beer. Voor de ouderen onder ons
wellicht beter bekend als de Echte Hoek van Holland. In de 2e wereldoorlog is het eiland ingepolderd en
oude bekende Prins Bernhard (toch niet zo'n lieverdje dus) was er vaak met zijn vrienden aan het jagen..
Ach so.
https://overnatuurmonumentdebeer.inzichten.nl/documentatie/documentatie_mededelingenreeks_19.html
Wanneer het weer een klein beetje meewerkt en je er op uit gaat bij deze nog een tip van Suzan met 350
Nederlandse vogelkijkgebieden. Zoals je ziet zijn de meeste ingevoerde gebieden in Nederland. Dus er
is altijd iets in de buurt. En als je wat verder wilt en niet weet wat er is, dan kun je er goed je tijd in kwijt
om tot het ideale gebied voor jou te komen.
https://www.birdingplaces.eu/nl
Zelfs op Nu.nl wordt aandacht aan de natuur besteed.
https://www.nu.nl/dieren/6112997/ijsvogels-beleven-beste-seizoen-in-40-jaar-tijd-door-relatief-zachtewinters.html
Voor de regenachtige dagen zoals bijvoorbeeld vandaag en voor zeevogelliefhebbers. Robert Flood (een
'vrij' bekende maritiem bioloog) heeft enkele herkenningsfilms van o.a. veel soorten pijlstormvogels
gedeeld. Ga je nog eens een keer de zee of oceaan op, dan weet je in ieder geval waar je op moet
letten.
https://www.dropbox.com/s/gbjvsbryug7p23t/Shearwaters%20download%20codes.pdf?
dl=0&fbclid=IwAR2F30v49s-LrMPc-CZ5M-3p1QCNZLe4kgrkHeqtt_2KVZORotMf_51D1gI
In deze pagina zitten ook 2 testen. Best leuk om te zien of je ze op beeld al herkent.
Tot de volgende nieuwsbrief maar weer!

Onze Facebook pagina

https://www.knnv.nl/afdeling-waterweg-noord

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u pr@waterweg-noord.knnv.nl toe aan uw adresboek.

