Juni 2022

Lezing 15 juni
Overal zijn vogels
door

Tom Damm
Op woensdagavond 15 juni heeft de afdeling een lezing georganiseerd over vogels. Hiertoe is de heer Tom Damm
uitgenodigd. Hij licht het thema als volgt toe. Vogels spreken veel mensen aan. Ze zijn gemakkelijk waarneembaar
en eigenlijk overal. In deze presentatie krijgt u een overzicht van de diversiteit aan vogels die in Nederland te zien
zijn, aan de hand van verwantschappen en zoveel mogelijk van soorten in uw eigen omgeving. Daarbij ga ik nader
in op uiterlijk en gedrag. Natuurlijk behandel ik ook het hoe en waarom van de zang, een uniek kenmerk in het
dierenrijk. Verder komen de verschillende manieren van vogels kijken en vogelstudie aan bod.
Streekgenoot Tom Damm is als bioloog afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Thans werkt hij als seni‐
or medeweker flora en vegetatieonderzoek en insectenonderzoek bij Van der Goes en Groot, ecologisch on‐
derzoeks en adviesbureau, voornamelijk werkzaam in Noord en ZuidHolland. Ook heeft hij vele jaren als
medewerker broedvogelonderzoek gewerkt.
Daarnaast is hij actief in verschillende vogelwerkgroepen en de KNNV (landelijke vereniging voor veldbiologie).
Ook is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. en eindredacteur van het tijdschrift Tus‐
sen Duin & Dijk. Dit belooft dus een heel interessante avond te worden.
We hopen op een mooie opkomst voor deze avond
De avond wordt gehouden in zaal Tropica
en schroom vooral niet uw in vogels geïnteres‐
Const. Huygensstraat 99 te Heemskerk.
seerde buurman, buurvrouw, oom, neef of tante
Start lezing 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.
mee te nemen!
Entree inclusief koffie of thee voor NIVONleden € 5, en voor andere
belangstellenden € 7,50.

Bijna vakantie
Maar nog steeds is het bestuur bezig met overleg over allerlei zaken. Op 9 mei kwamen we bij elkaar en consta‐
teerden het volgende.
Nog niemand heeft zich aangemeld om de organisatie van het museumbezoek op zich te nemen. Het is toch jam‐
mer dat deze fijne activiteit niet meer georganiseerd kan worden. We hopen nog steeds op medewerking van een of
meer leden.
Voor de avonden heeft Ellen al wel plannen gemaakt. Afspraken gemaakt met inleiders. In mei was er weer een lid
meer op de bijeenkomst over kiesrecht. Maar er moeten toch echt meer bezoekers komen om deze activiteit te kun‐
nen laten doorgaan.
Gelukkig zijn er wel weer een kleine 50 aanmeldingen voor het dagje uit naar Biesbosch/Dordrecht. Onze deel‐
nemers kregen inmiddels de brief met meer informatie. Dat belooft een mooie dag te worden! En in juni is er nog
een avond over vogels  zie het artikel hierboven. Stel het bestuur en de organisator niet teleur en kom deze laatste
lezing voor de vakantiestop in juli en augustus meemaken.
We wensen ieder een fijne zomer maar eerst: graag tot ziens dus de 15e in Tropica!
Erna
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