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Mededelingen

Aankondiging zeetrekweekend en jaarvergadering

Inmiddels zijn er immers al weer zes jaren verstreken, waarin sommige soorten

duidelijk frequenter zijn geworden, terwijl andere daarentegen duidelijk minder

vaak gezien worden. Zondag wordt het weer vroeg opstaan voor de liefhebbers

en de praktijk van het vogelen in.

Het weekend vindt plaats bij:

-Kampeerboerderij J. de Boer

Jaagkade 3

Groet (gemeente Schoorl)

en is te bereiken met NZH bus 169 richting Camperduin vanaf NS station Alk-

maar (uitstappen halte Bokkesprong) of met eigen vervoer.

De kosten van het weekend bedragen ƒ30,- per persoon. Dit is inclusief

de maaltijden vanaf zaterdagochtend (en mogelijk soep op vrijdagavond). Iedereen

die wil komen, wordt verzocht om zich schriftelijk of telefonisch op te geven

bij ondergetekende. Doe dit wel, dan kan er met inkopen van eten rekening mee

Ook dit jaar zal weer een zeetrekweekend worden gehouden in de kampeer-

boerderij van J. de Boer nabij de Hondsbossche Zeewering. Door omstandigheden

zal het dit najaar later vallen dan ooit tevoren, te weten vanaf vrijdag 7

november (vanaf ongeveer 19.00 uur) tot zondagmiddag 9 november. Lieden,

die denken dat dit veel te laat is om enige aardige zeetrek van betekenis

te verwachten, moeten maar even terug denken aan najaar 1985, toen rond de-

ze tijd het eigenlijk pas echt leuk begon te worden met massa’s Middelste Ja-

gers, alkachtigen (waaronder heel wat Kleine Alken) en een fikse stroom Noord-

se Stormvogels.

Op vrijdagavond zullen zoals gebruikelijk weer de oude (langzamerhand af

en toe zelfs zeer oude) herinneringen kunnen worden opgehaald en de geijkte

dia’s van particulieren (en ongeorganiseerden) worden vertoond. Wanneer men

niet te laat naar bed gaat, kan de volgende ochtend vroeg worden opgestaan

om vanaf het welbekende terras van Paviljoen v/h Minkema te trachten iets

terug te zien van al het moois dat zich vorig rond dezelfde tijd hier ver-

toonde. Mocht dit niet geheel naar wens verlopen, dan zijn er nog altijd de

Schoorlse duinen en het niet al te ver weg gelegen Zwanenwater, waar meestal

wel enkele vogels vallen waar te nemen. Na het avondeten van de zaterdag zal

eerst de jaarvergadering worden gehouden, waarna één van de bestuursleden

waarschijnlijk een verhaal zal houden over enkele van de meest opvallende

veranderingen in het zeetrekbeeld sinds het verschijnen van het Zeetrekboek.
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worden gehouden. We hopen dat ook dit weekend, zowel qua vogels als qua

sociale contacten weer een succes zal worden.

Jan den Ouden

Postbus 53153

1007 RD AMSTERDAM

telefoon: 020 - 643263


