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WADDENEXCURSIE I 
 
Dat een wadden excursie voor heel veel mensen een bijzondere ervaring is moge 
blijken uit het feit dat de redactie in korte tijd drie impressies/verslagen 
kreeg naar aanleiding van het waddenweekend naar Terschelling in 1982. 
Twee werden er in het vorige nummer Van de Strandloper reeds afgedrukt en 
nu kregen we nog een derde verslag. Jammer genoeg overlapt het verhaal dat 
van Hein Verkade nogal, zodat het niet zinvol is het hier in zijn geheel af 
te drukken. Jammer voor het Werk van Roel Treke en Wim Brama, een volgende keer 
beter!  
Om vast wat in de stemming te komen voor het hier opvolgende stukje, volgen 
hieronder toch nog een paar fragmenten van beide heren: 
 
...Om kwart voor zeven vertrok de boot uit Harlingen met als doel West- 
Terschelling. Onderweg werd de boot vergezeld door meeuwen. Zo passeerden wij  
ook het vogeleiland Griend... pleisterplaats voor tienduizenden vogels, ... 
's Avonds werd er "bijgekomen" van de reis. ’s Nachts werd er geklaagd  
over de "gezondheidsmatrassen", maar voor het overige was er niets te klagen. 
... Die ochtend(zaterdag) stond een tocht met de voltallige groep naar  
de Boschplaat op het programma. De Boschplaat is een ruig terrein bestaande  
uit duin, heide en drassig terrein... Veel vogels werden waargenomen, zoals 
bergeenden, smienten, zeeëenden, bontbekplevieren, dit alles in zeer grote aan-
tallen... zelfs een lepelaar ... 
De plantengroei in dit gebied met zijn hoge zoutgehalte (bij de eerste slenk) 
bestaat uit grote hoeveelheden Zeeaster, Lamsoor, Zeekraal en het sterk ruikende 
Zeealsem. 
... Om vier uur kwamen we weer in de Wierschuur en na de noodzakelijke  
en/of welkome rust wierpen we ons op de maaltijd, bestaande uit zeer smakelijke 
macaroni...  
...Op zondag zocht iedereen zijn eigen route... omstreeks twee uur was 
iedereen weer terug. We wisselden ervaringen uit – van Parnassia tot Blauwe 
Kiekendief - en na de reiniging van de Wierschuur trokken we weer huiswaarts...  
...Om in een paar woorden dit weekend samen te vatten: Leerzaam, beregezellig,  
dus voor een ieder aan te bevelen. Tot ziens bij de volgende excursie. 
 
  
WADDENEXCURSIE II 
 
Dit tweede waddenstukje gaat over_de waddenexcursie van 1983. Waarom er nu  
al een stukje over in de Strandloper verschijnt, zal u bij lezing duidelijk  
worden. 

Het is al weer heel wat jaren geleden dat het eiland Vlieland aangedaan  
werd. Aangezien velen bij de Vereniging erop aandrongen weer eens naar het  
Posthuis te gaan, leek het ons een goed idee dit verzoek uit te voeren. 
Het Posthuis is een ideale verblijfplaats in de directe nabijheid van zeer 
interessante vogelgebieden. Zo zijn binnen 500 meter de Wadden, de Noordzee en  
het bos en de polders gelegen. Dit belooft wat op vogel- en plantengebied. 
U zult begrijpen dat er voor het Posthuis steeds grote belangstelling be- 
staat. Hierdoor zijn wij genoodzaakt, vroegtijdig te reserveren. Onze vereniging 
heeft voorlopig 30 slaapplaatsen gereserveerd. Wilt u graag mee, stuur dan de 
antwoordcoupon vòòr 15 mei aan H.Verkade, V.Limburg Stirumstraat 40 in Noordwijk. 
(tel.01719-15524) Wilt u dit blad niet beschadigen dan kunt u de gegevens uiteraard 
ook overnemen. 
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Vervolg waddenweekend 1983 
 
Van belang zijn de volgende gegevens: 
tijdstip  Vertrek uit Noordwijk vrijdagmiddag 9 september om 15.30 uur. 

Terugkeer in Noordwijk zondagavond 11 september om ca 21 uur. 
 

kosten  Per persoon worden de kosten geschat op ca f 85,-- Dit bedrag 
is als volgt tot stand gekomen :  
f 42,- pensionkosten (twee overnachtingen een warme maaltijd)  
f 20,- overtocht Harlingen-Vlieland 
f 15,- autokosten Noordwijk-Harlingen 
f  5,- vervoerskosten op het eiland 
f  3,- onvoorzien 
 

vooruitbetaling  Onze reservering is pas definitief na de eerste aanbetaling  
aan het posthuis. U wordt daarom verzocht bij de inlevering  
van de antwoordcoupon gelijktijdig een bedrag van f 25;-  
per persoon als eerste aanbetaling over te maken op giro 
35 88 248 t.n.v. H.Verkade met vermelding "Vlieland". 
De deelnemers krijgen uiteraard in een later stadium nog  
nadere mededelingen. 
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