
Naar mistig Texel

Wij maakten wandelingen naar de Schorren, over het strand bij de vuur-

toren door de bossen bij het museum (met een paar honderd vinken.)

Het volgende pretjesluetoord was de Mokbaai, waar de albino-scholekster

zich deze liet zien.

In de jeugdherberg wachtte de warme maaltijd en werd onder bekwame leiding

van mevrouw Dwars de vaat gewassen. De avond werd verkort met spelletjes

tafelvoetbal, mens erger je niet en dammen.

De volgende ochtend half zeven vertrokken we richting Westerduinen, waar

Na het vertrek met 3 auto’s op zaterdagochtend 11 oktober 1969 raakten

we al spoedig in de mist. Deze ochtendnevel was er de oorzaak dat één van

de wagens in Amsterdam“verdwaalde”. Na Zaandam gepasseerd te zijn trok

de mist op, zodat er weer gang in kwam. In Den Helder waren de 3 wagens

weer verenigd en gezamenlijk genoten de excursie-gangers van de zeereis.

Onze eerste stopplaats op Texel was de jeugdherberg. Daarna volgde een

ritje naar Oude-Schild om een afspraak te maken voor een vaartocht voor

de volgende dag. (Deze tocht kon helaas door het minder goede zicht niet

doorgaan.)

Wij vervolgden onze rit langs de Dijkmanshuizen naar Drijvers vogel-

weide de Bol. Even verder in de richting van de Schorren, stond langs de

waterkant een blauwe-reiger die een enorme dikke paling trachtte te ver-

orberen, Deze paling was + 75 cm. lang en 3 cm. dik. Na vele moeizame

slikbewegingen en onderdompelingen lukte het hem de lange kronkel naar

binnen te werken, verzadigd vloog hij weg. Voor ons een onvergetelijk

schouwspel. Dit werkte ook inspirerend op ons en 10 minuten later zaten

we met zijn allen achter de pannekoeken: als karrewielen zo groot. Ook

de koffie smaakte voortreffelijk. Verzadigden verkwikt vervolgden we

onze tocht.
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een matige trek was waar te nemen maar wij zo gelukkig waren diverse

roofvogels-op-trek te ontmoeten, waaronder buizerden (één ruigpoot!) en

blauwe-kiekendieven.

Wij vervolgden onze tocht naar de1 Koog voor een fikse wandeling naar de

Muy, In de Koog werd gepauzeerd voor '.'Koek en zopie". Na een korte rond-

rit over het eiland liet de warme maaltijd zich goed smaken.

Na het eten snel afwassen, opruimen en afscheid, wordt het weer een wed-

ren met 'de tijd óm de boot te halen en dit lukte weer eens op het

nippert je!
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Le martin pêcheur

Waarnemingen 11 eh 12 oktober 1969, Texel,

spreeuw kauw zwarte-kraai

dodaars meerkoet veldleeuwerik

aalscholver scholekster graspieper

blauwe-reiger kievit overpieper

wilde eend zilverplevier witte kwikstaart

wintertaling goudplevier winterkoning

zomertaling bontbekplevier heggemus

smient steenloper grote lijster

pijlstaart watersnip kramsvogel

slobeend wulp zanglijster

kuifeend rosse-grutto koperwiek

tafeleend tureluur merel

zwarte zeeëend zwarte ruiter • tapuit

eidereend groenpootruiter roodborst-tapuit

grote zaagbek kanoetstrandloper gekraagde roodstaart

bergeend bontestrandloper roodborst

grauwe gans kemphaan goudhaantje

knobbelzwaan kluut koolmees

buizerd grote mantelmeeuw pimpelmees

ruigpootbuizerd kleine mantelmeeuw baardmees

blauwe-kiekendief zilvermeeuw rietgors

torenvalk stormmeeuw vink .»•
*•

tf

patrijs kokmeeuw keep

fazant houtduif huismus

waterhoen turkse tortel ringmus ekster
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