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      WADDENEXCURSIE 4,5 en 6 MEI   SCHIERMONNIKOOG 
 
Zoals reeds eerder in De Strandloper werd vermeld zal dit jaar  
weer een Waddeneiland het doel zijn van veler excursiedrift.  
Echter niet als gebruikelijk in de nazomer maar in het voorjaar.  
Hiermee hopen we twee vliegen in een klap te slaan. Niet alleen  
een voor velen nieuwe omgeving, maar ook een ander jaargetijde.  
Het laat zich denken, dat men dan een geheel ander beeld zal aan- 
treffen dan de reeds bekende van Vlieland en Terschelling. 

De kampeerboerderij van de Fam. Vlasma, aan de rand van het dorp  
Schiermonnikoog, zal de deelnemers wel een gastvrij maar een iets  
minder "luxe" onderkomen bieden. 
De slaapgelegenheid bestaat uit twee ruimten met elk 25 op de  
grond gelegen matrassen. 

De bijbehorende keuken stelt de groep in staat niet alleen koffie  
en thee te bereiden maar ook de warme maaltijd. Voor dit laatste  
zullen vrijwilligers worden aangewezen om als kok hun steentje  
bij te dragen. 
Voor de overige deelnemers zullen ongetwijfeld passende werkzaam- 
heden worden gevonden. 

De broodmaaltijden zullen als vanouds door ieder persoonlijk  
worden verzorgd. 

Om dit alles te bereiken, zullen eerst de 220 km die Noordwijk  
scheiden van Lauwersoog overbrugd moeten worden. 
Hier ligt de boot klaar die om 19.30 uur zal vertrekken. 

De kosten van het hele gebeuren zullen naar schatting ƒ 50,-- 
per persoon gaan bedragen. 

Aanmelden kan men zich tot uiterlijk 2 weken vóór de vertrekdatum,  
waarbij de helft van de kosten moeten worden voldaan. 

De deelnemers kunnen t.z.t. nadere informatie tegemoet zien. 

    D.J.Passchier 
    Egmonderstraat 45 NOORDWIJK  
    01719-10873 
 
 
                       -------------- 
 
 
PESTVOGEL  

Woensdag, 20 december j.l. liep ik door de tuin en zag ik een vogel  
zitten. Hij had een lichtbruine kop met een kuif en een geel  
staartuiteinde. 
Ik ben naar binnen gerend en ja hoor in mijn vogelboek stond een  
vogel met dezelfde kentekens. Het was een pestvogel. 
Ik dacht, die zie ik maar een keer, maar hij kwam om de tien minuten  
terug om besjes van onze boom te eten (gelderse roos). 
Ik pikte het fototoestel van mijn broer. Het was een goedkoop  
apparaatje en niet geschikt om vogelfoto's te maken. Toch ging het  
net nog, maar hij was heel klein. 
De volgende dag zag ik hem weer en ik wist nog steeds niet dat hij  
zeldzaam was, maar Passchier zei; deze vogel zie je soms heel zeld- 
zaam maar dan meer in groepjes. Ik was erg blij dat ik deze vogel 
had ontdekt. 
    Herman v.d.Meulen 
    Dr.Hadriaan van Neslaan 
N.B. 
Dankzij Herman heeft vrijwel de gehele jeugdclub en ook veel  
ouderen van de Vereniging deze pestvogel kunnen bewonderen. 
 
 
 
 
 




