Kampje op de grens van Groningen en Drenthe
Op de grens van Drenthe en Groningen ligt het Vriese Veen. Het is een prachtig
natuurgebied met moerasbos, rietlanden en open water. Hier zijn de
Onlanden en de Kropswolderbuitenpolder te vinden als illustere namen van
gebieden bij het Paterswoldermeer en het Zuidlaardermeer. Er worden bijzondere vogels gezien zoals de Witwangstern, Witvleugelstern, allerlei soorten
reigers en de Zeearend. De gebieden zijn nog niet zo lang geleden ontwikkeld
en wij willen ze heel graag eens verkennen tijdens een vierdaags kampje van
de Vogelwerkgroep.
We gaan van donderdag 24 tot en met zondag 27 mei 2018. We verblijven in
het Nivon-huis in Noordlaren. Bij dit Nivon-huis kun je ook kamperen. We
bevinden ons aldaar in het Noordlaarderbos en zullen zeker de Hondsrug, de
Drentse Aa en het Hunzedal aandoen.
In het huis kunnen we ontbijten (en lunch klaar maken). Na het ontbijt stappen we op de fiets. De geschatte lengte van de tochten is 45 km waarbij we
natuurlijk regelmatig afstappen om vogels te kijken en één keer om koffie te
drinken.
De kosten bedragen ongeveer € 230. Dit is inclusief overnachtingen, fietshuur, ontbijt, koffie, avondeten en dekbedset, maar exclusief handdoekset
welke dus zelf meegenomen moet worden. Ga je kamperen dan betaal je
ongeveer € 15 minder. Dit bedrag is exclusief benzine, die je zelf met de chauffeur afrekent.
Deelname is op volgorde van aanmelding. Heb je zin om mee te gaan, meld je
dan zo spoedig mogelijk en uiterlijk 31 januari 2018 aan bij Eduard Hoek
(eduardanne-marie@outlook.com).
Bij aanmelding s.v.p. aangeven:
• Neem je een auto mee? Zo ja, hoeveel passagiers kunnen er mee?
•	Wil in het Nivon-huis slapen (In een 2-persoons of 4-persoonskamer?) of
liever kamperen.
• Ben je lid van het Nivon?
Als er plaats is, krijg je bericht. Als je vervolgens € 100,- overmaakt naar
NL10INGB0006221711 ten name van E. Hoek, dan is daarmee je aanmelding
definitief.
Eduard 06 287 841 03
Eef
06 255 194 38
Johan 06 531 296 44
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