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Tom Linster is een zeer bekende naam onder 
natuurfotografen. Veel van zijn foto’s zijn erg 
bijzonder: heel wat werden gepubliceerd en 
sommige behaalden mooie wedstrijdprijzen. 
Bijzonder opvallend was het boek “De Natuur 
in Beeld” waarvoor hij in opdracht van het 
ANB een jaar lang de Vlaamse natuur heeft 
vastgelegd in prachtige foto’s. Om zijn natuur-
beelden te maken, heeft hij de wereld rond-
gereisd, maar voor de projecties van 24 janu-
ari kijkt hij alvast rond in onze nabijheid: een 
“Loopje met de natuur” toont op verrassende 
wijze hoogtepunten uit de West-Vlaamse na-
tuurgebieden. Na de pauze gaan we op zoek 
naar de majestueuze zeearend in de Noordse 
fjorden: een verbluffende ontmoeting met 
deze prachtige roofvogel en andere typisch 
noordelijke soorten. Kortom een niet te mis-
sen avond voor wie van natuur houdt. 

24 januari 2013: Tom Linster: een loopje met de natuur

28 februari 2013: Yann Feryn: Kazachstan
Deze avond laten we onze colle-
ga’s van de Zuid-West-Vlaamse vogel-
werkgroep aan het woord en beeld. 
Yann Feryn, Johan Staelens en vrienden (de 
zgn. “djoniboys”) tonen ons een reisverslag 
van hun trip naar Kazachstan in mei 2012. 
Deze reis bracht hen van de moerasgebieden 
en heuvels rond Almaty via de halfwoestijn van 
Taukum en het Tien-Shan-gebergte bij de Chi-
nese grens naar de grassteppes rond Astana. 
Deze vogelaars maakten kennis met grote aan-
tallen vogels die bij ons zeer zeldzaam gewor-
den zijn, met zoogdieren die landschappen do-
mineren, verrassende reptielen, schitterende 
vlinders en bloeiende planten in extreme groei-
omstandigheden, maar ook  met een vreemde 
wereld, een onvermoede uitgestrektheid, dun 
bevolkt door vriendelijke mensen. 

28 maart 2013: Peter Adriaans: dagboek van een meeuwenliefhebber
Veel van onze vogelaars zullen aangenaam 
verrast zijn met de spreker voor deze avond.
Als het op meeuwen en sternen aankomt, is Pe-
ter Adriaens beslist een autoriteit te noemen.  
Hij komt dan ook uitgebreid vertellen over het 
Sterneneiland, het reilen en zeilen in een meeu-
wenkolonie, kleurringprojecten en speciale 
soortjes die tijdens het vele veldwerk opduiken.  
Daarbij is fotograferen bij hem eigenlijk vooral 
pragmatisch in functie van het herkennen.
Zijn interesse gaat bij uitbreiding uit naar meeu-
wen wereldwijd en doet hem allerlei bizarre 
reizen ondernemen waarop - in de woorden 
van zijn collega’s - weinigen jaloers zijn . Van IJs-
land in de winter over een stortplaats in Mont-
pellier naar de verstedelijkte kuststreek van Ja-
pan tot Canada in de mist en tonnen sneeuw,…
Maar ook niet-meeuwen en enkele mystery-
birds komen deze avond aan bod. 

ARK-AVONDEN
Plaats: Onze Ark, Sint-Michielslaan 35, 8200 Sint-Michiels 
(Brugge), telkens om 20u. 
Info en organisatie: NP Brugge: Patrick Keirsebilck: 
0473/89.22.77 of Régy Goemaere: 0477/44.98.79.




