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Verslag vogelexcursie Schiermonnikoog

Na een stormachtige overtocht, waarbij we Zwarte zeeëenden,

Dwergsterns, Dwergmeeuwen, Visdiefjes en Eidereenden zagen, kwamen

we op Schiermonnikoog aan. Bepakt en bezakt als we waren, wrongen

we ons in een volle bus die ons naar het enige dorp op het eiland,

Oosterburen, reed.

Nadat Yves de fietsenverhuurder opgespoord had, reden we naar

onze kampeerboerderij. Dit was een boerderij met 40 melkkoeien en één

van de acht nog overgebleven in bedrijf zijnde boerenbedrijven.

Ons verblijf werd een schuur met stapelbedden, en gelukkig een kachel.

Na wat gegeten en gedronken te hebben, leerden we meteen de

geweldige kwaliteiten van Bep kennen, die overal aan gedacht had en

zelfs een koekepan meezeulde.

Toen uitkleden en naar bed, wat met enorme lachsalvo's

gepaard ging,naar na een poosje was er af en toe alleen nog maar

een licht gesnurk te horen.

Maar toen het buiten nog donker was en stórm en regen tegen

ramen en deuren bonkte, ging de wekker af en werd er enorm tegen de

bedden gebonsd. Nauwelijks uitgeslapen begaven we ons naar de koude

douche, daarna ontbijt en er op uit tegen wind en regen, die als

hagel in ons gezicht striemde.

We hebben een tijdje de Sprinkhaanrietzanger kunnen gadeslaan,
die ondanks het weer zijn vrouwtje het hof probeerde te maken.

Verder zagen we o.a, Barmsijsjes, Kepen, Goudvinken en

Kneutjes. Aan het wad veel Goud- en Zilverplevieren in zomer- en

winterkleed, Rosse Grutto's, Bontbekplevieren en Drieteen strand-

lopers, We ontdekten ook plots tussen een groep Rotganzen een flamingo
welke beide excursiedagen zichtbaar bleef. Behoudens veel andere soor-

ten vogels, zagen we nog Tapuiten, Blauwe- en Grauwe Kiekendief, teveel

om op te noemen. We hebben buiten gepicknickt met de wind in onze

nek waarbij onze kleren wat droogden. Daarna weer lopen en fietsen tot

zo tegen 6 uur. We hebben lekker gegeten van wat Bep ons voorschotelde

en de stemming was prima, ' sAvonds zijn de meesten van ons weer op pad

gegaan, De volgende dag was het weer zonodig nog slechter wat jammer

was want de vogels hielden zich gedekt.

Later kwam de zon toch nog door en viel er gelukkig weer het

een en ander te observeren zoals een beflijster op onze kampeerboerderij.
Met het inleveren van de bustocht naar de boot, kwam er

zo al te gauw een einde aan een fijn en leerzaam weekend op een van onze

mooiste Waddeneilanden.

Leunie Verweij

Vrijdagmiddag 22 april startten er drie auto's met elf personen

waaronder onze excursieleider IJ. Vogel, richting Lauwersoog.

Het weer was niet geweldig, naar onze hoop en verwachtingen
waren erg groot.


