
WADDENHEEKEND AMEWID van 5=7 SEPTEMBER 1986 

Het trad.i tionele wad.demreekend voor dit jaar zaJ.__ gehouden we-rd.en-.o_p 
Ameland. 
Als onderkomen is de karnpeerboerderij van de familie Kienetra in Buren 
gereserveerd voor het weekend van 5 tot 7 september. 
Het maximale aantal deelnemers voor dit weekend is 60. De inschrijving 
gaat bij volgorde van binnenkomst.  U kunt inschrijven door het storten 
van f 25,- per persoon op de rekening van de Bandsspaarbank Noordwijk 
nr. 82 26 22 029 t.n .v. E.R5ssner, Schoolstraat 33a te Noordwijk. 
Het gironummer van de Bendespaarbank is 141 ·1�4. 
De totale kosten voor het weekend zullen ca 75 gulden per persoon bedragen 
Buren ligt op het oostelijk deel van Ameland, dicht bij de natuurgebie-
� .  
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Excursieleiders. zijn Rien Sluys en l'lillern Baalbergen . 
Nacht u niet te lang met opgeven.Het lijkt nog ver weg, maar het is zo 
weer september ! 

H.B.  

NIEtJUS VAN DE VERKOOPSTAND;· TI� · HET .JM. VER\-lEY NATUURCElfl'BUM 

Toen de laatste Strandloper van het vo!'ig jaar al persklaar was , kwam 
er nog nieuws binnen van de verkoopstanet van het Jan Veritey Natuurcentru�n. 
Dat was jammer, omdat er prachtige voedertafels en nestkasten te koop 
waren, vervaardigd door Jan Glasbergen. Nannee!' u deze . Strandloper onder 
ogen krijgt zijn de voedertafels hopel ijk � niet meer nodig en is  het wat 
aan de late kant om nog nestkasten op te hangen. Het is te hopen d.at deze 
produkten toch hun weg naar de kopers gevonden hebben , want dat waren ze 
waard. Mochten er nog nestkasten over zijn, kopen diè dingen en gauw ophangen! 

Verder is er nog te koop : 
Kweepérenjam (onbespoten, puur natuur) , 
weest u er snel bij  ! 

Er is  een nieuwe voorraad hangertjes van halfedelstenen in alle mode
kleurtjes .  

Ook is er een nieuwe voorraad schelpen .Deze zijn gedetermineerd en voor
zien van de vindplaats I 

Er past hier wel . een woord van dank aan al die leden , die steeds zo be
langeloos voor de verkoopstru1d in de weer zijn .  
Komt u ook eens kijken. Er is  steeds weer wat nieuws . Zeker als we in 
rnaart weer geheel uit onze winterslaap ontwaakt zijn. Maakt u uit deze 
laatste opmerking vooral niet op dat we in de afgelopen periode hebben 
zitten dutten ! 

Kpmt allen naar de ledenvergadering op 4 april aanstaande . Het belooft weer 
een mooie avond te worden. U ko�t toch ook ? 
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