
 33 

Boekpresentatie: “Een Groenlander in Afrika” 

 
Op vrijdag 12 februari  

staat een bijzondere lezing 

gepland in het Jan Verwey 

Natuurcentrum: een 

boekpresentatie van Koos 

Dijksterhuis. In januari 

verschijnt zijn boek: 

"Een Groenlander in 

Afrika, de wonderbaar-

lijke reis van de Drie-

teenstrandloper".  
 

 

 

Dijksterhuis is (wetenschaps)journalist, redacteur 

en schrijver en onder meer bekend van zijn 

dagelijkse "Natuurdagboek" in Trouw. Hij schreef 

eerder boeken over Kiekendieven in Flevoland en 

over Akkervogels. Voor „Een Groenlander in 

Afrika” reisde Koos Dijksterhuis mee met bioloog 

Jeroen Reneerkens, die onderzoek doet naar 

Drieteenstrandlopers. Ze reisden van de Sahara 

naar IJsland, de vogels achterna. Waarom vliegen 

Drieteenstrandlopers naar Afrika als ze ook in 

Nederland kunnen overwinteren? En waarom 

broeden ze helemaal bij de Noordpool? In zijn 

boek doet Dijksterhuis verslag van deze reis. 

Omdat het onderwerp ons vanzelfsprekend na aan 

het hart ligt, hebben we hem gevraagd en bereid 

gevonden om zijn boek in het Jan Verwey 

Natuurcentrum te presenteren.  

LET OP: De boekpresentatie is een gezamenlijke 

lezing met Boekhandel v.d. Meer en de Openbare 

Bibliotheek. De lezing start om 20.00 uur. 

Daarvoor bent u welkom voor een kopje koffie of 

thee. Toegangskaartjes à € 5 zijn te verkrijgen bij 

de boekhandel of de bibliotheek of aan de zaal. 

Kijk voor meer informatie over Koos Dijksterhuis 

op www.dijksterhuis.net. 

 

Doe iemand een Strandloper kado! 

Wie van uw vrienden of kennissen stelt prijs op een gratis Strandloper? 

Wij zijn een grote vereniging, met een flink aantal leden. Ons 

ledenaantal op peil houden gaat echter niet vanzelf. Er zijn 

jaarlijks altijd wel mensen die bijvoorbeeld hun lidmaatschap 

opzeggen of verhuizen. Daarom geven we nieuwkomers bij 

lezingen of excursies vaak een folder van de vereniging mee en 

wijzen we op de mogelijkheid om lid te worden. We willen graag 

een grote vereniging blijven, want dat geeft ons een brede basis 

en recht van spreken, bijvoorbeeld in gesprekken met de 

gemeente.  

Misschien wilt u helpen ons ledental op peil te houden? Als lid 

van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 

kent u vast nog meer mensen die de natuur een warm hart 

toedragen. Een buurman, kennis of familielid bijvoorbeeld. 

Misschien vindt diegene het leuk om een keer een gratis 

Strandloper in de bus te ontvangen?  

Als u de naam en het adres van deze persoon doorgeeft aan 

Koene Vegter via e-mail (koenevegter@planet.nl), zorgen wij dat 

hij of zij het meest recente exemplaar van de Strandloper in de 

bus krijgt. Eenmalig, zonder verplichtingen. Wel voegen we een 

brief bij waarin we iets vertellen over onze activiteiten en 

natuurlijk wijzen wij ook op de mogelijkheid om lid te worden.   

Alvast hartelijk dank!   

namens het bestuur  Franciska Faber, secretaris 

http://www.dijksterhuis.net/
mailto:koenevegter@planet.nl



