
 

Afdeling BRUGGE

Glenn  Vermeersch  is  een  actieve  en 
uitmuntende  vogelkijker  die  pas  in  het 
digitale tijdperk ernstig met vogelfotografie 
begonnen is. Hij is het sprekend bewijs dat je 
met  grondige  kennis  van  vogelgedrag  veel 
betere  foto’s  kunt  maken.  Het  bijzondere 
aan de fotoreeks die hij zal brengen is dat de 
meeste  van  de  beelden  binnen  5  minuten 
fietsafstand van zijn woning gemaakt zijn.

Die  woning  bevindt  zich  aan  de  rand  van 
grenspark De Zoom – Kalmthoutse heide en 
met deze reeks  wil  Glenn vooral  aantonen 
hoe verrassend gevarieerd de vogelbevolking 
in dit heide/bos/vengebied wel is. Maar ook 
de  andere  typische  heidesoorten  buiten 
vogels komen ruim aan bos. Voor de talrijke 
geïnteresseerden in de technieken achter de 
vogelfoto  valt  er  veel  te  leren  over 
schuiltentjes,  loktechnieken,  fotografie  op 
het water,…

Glenn Vermeersch: de Kalmthoutse Heide: 25 oktober

We  beginnen  de  reis  in  het  verafgelegen 
subantarctische eiland ‘South Georgia’ waar 
de  lente  in  volle  glorie  is.  Verschillende 
eilanden  van  de  Falklands volgen  en  we 
sluiten  de  regio  af  met  een  Antarctisch 
tintje:  een  bezoek  aan  de  kolonie 
keizerpinguïns van Snow Hill Island. 

Daarna  gaan  we  ca.  15.000  km  naar  het 
noordwesten  richting  het  bijzondere 
Midway  Atoll,  of  Papahānaumokuākea 
Marine National Monument. Bijna 3 miljoen 
zeevogels  op  een  oppervlakte  van  enkele 
km², dat kan tellen. Beelden van het speciale 
landschap  van  enkele  eilanden  van  de 
Hawai’i archipel  (Maui,  Hawai’i  en  Kauai) 
vormen een mooie aanvulling. 

Beeldmateriaal van de zoektochten naar o.a. 
jaguars,  tijgers,  Ross’  meeuwen en 
heremietibissen sluit het verhaal af.

Frederik Willemyns: Off the beaten track: beelden van godverlaten plaatsen en 
tot de verbeelding sprekende diersoorten: 22 november

Je bent welkom in het ontmoetingshuis Onze Ark, Sint-Michielslaan 35, 8200 Sint-Michiels (Brugge) om 20u. 
Meer
info: NP Brugge: Patrick Keirsebilck: 0473/89.22.77 of Régy Goemaere: 0477/44.98.79.

Op 24 januari 2013 verwelkomen we natuurfotograaf Tom Linster, bekend van onder andere "De Laatste Show", in eigen 
streek. Meer uitleg over
deze
en
andere
Ark-avonden
verneem je in ons
volgend
nummer
van  De Spille.

ARK-AVONDEN




