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Excursies

Zondag 11 augustus Zwarte Sterntrek Den Oever

Zondag 1 september Oostvaardersplassen

Voor veel vogelsoorten is nu de trektijd begonnen en dus is

het zaak een mooi plekje langs de Oostvaardersdijk uit te zoe-

ken, stoeltje neer te zetten, potje koffie, hapje eten èn te

scoren (neem deze attributen dus ook mee!). We vertrekken pas

om 12.00 uur aan de voorzijde van het station Haarlem (let op,

er zijn hier géén parkeerplaatsen voor langere duur!) en zijn

om ongeveer 22.00 uur (!) terug. Opgave bij Pieter Thomas 023-

5849337.

Zaterdag 28 en zondag 29 september Texel

Een Texelweekendje speciaal voor de liefhebbers, omdat we gaan

bosjes jassen (lees 'vogels zoeken') en speuren naar de meer

zeldzame soorten als Bladkoning, Kleine Vliegenvanger, Sper-

wergrasmus en als het lukt nog zeldzamere soorten. We kamperen

op camping 'De Robbenjager', dit is de noordpunt van het ei-

land en tevens de verzamelplaats, wilt u meer weten over deze

nieuwe excursie bel dan even met Pieter Thomas 023-5849337.

Het is weer zover; de jaarlijks terugkerende zomerexcursie

waarin Zwarte Sterns en steltlopers centraal staan. Geïnun-

deerde bollenlandjes hebben een grote aantrekkingskracht op

veel soorten vogels zoals Kemphaan, Krombekstrandloper, Rosse

Grutto, Wulp, Bosruiter, Zwarte Ruiter etc. etc. Na al deze

leuke soorten te hebben gezien gaan we visboertje pesten: hij
wil eigenlijk naar huis, maar heeft ineens een tent vol voge-

laars! Daarna is het uitbuiken op de dijk bij Stroe, waar de

Zwarte Sterns massaal naar hun slaapplaats op het Balgzand

vliegen. Inmiddels is het dan 21.30 uur en ”vliegen” wij naar

huis. Opgave bij Pieter Thomas 023-5849337.
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Zondag 6 oktober Vogeltrek Parnassia

Wat vliegt er zoal langs onze kust tijdens najaarstrek?! Samen

met het IVN en de KNNV proberen we het antwoord te geven. We

verzamelen op de kop van de Zeeweg te Bloemendaal aan Zee om

8.00 uur. We wandelen verder even naar het Vogelmeer in de

Kennemerduinen en zijn om ± 10.30 uur terug bij restaurant

Parnassia. Opgave vooraf is niet nodig.

Zondag 20 oktober Hekslootpolder

Wandelexcursie in de mooiste polder van Zuid-Kennemerland. Na

het zomerseizoen is hier volop vogelleven te bewonderen, we

starten om 8.00 uur bij het informatiebord op de hoek van de

Vondelweg en de Jan Gij zenkade in Haarlem. Duur ca. 2V, uur.

Zaterdag 16 en zondag 17 november Ganzenweekend

Een tweedaagse excursie naar de mooiste ganzenplekjes in

Friesland en Groningen, met een overnachting in "De Brandgans"

in Dokkumer Nieuwe Zijlen. Voor het vervoer worden busjes ge-

huurd. We vertrekken om 07.30 uur bij station Haarlem en zul-

len via Gaasterland en Workum om ca. 18.00 uur bij het over-

nachtingsadres arriveren. Het avondeten wordt door het perso-

neel van "De Brandgans" verzorgd alsmede het ontbijt en een

lunchpakket voor de tweede dag.

Zondag bekijken we het Lauwersmeergebied en zullen om 16.00

uur weer richting huis gaan. De kosten bedragen ± ƒ 110,= per

persoon. Voor verdere informatie kunt u even bellen met Pieter

Thomas 023-5849337 (na 19.00 uur).


