Lezingen | Excursies | Agenda
Hierbij de excursies en evenementen, voor zover die nu bij onze Activiteitencommissie
bekend zijn. Ga lekker mee, steek er wat van op en geniet van alle mooie (vogel)
natuur om ons heen.

Vrijdag 3 januari | Bosuilen Leyduin
In Leyduin komen Bosuilen voor. Vanaf december is de balts aan de gang. De uilen
bakenen hun territorium af. We lopen via de openbare wegen door en langs het
landgoed Leyduin en hopen de geluiden te horen.
Aanvang 20.00 uur. Opgeven vooraf - voor 30 december - is noodzakelijk via activiteitencommissie@vwgzkl.nl. Vermeld je 06 nummer en je ontvangt nadere gegevens over de
vertrekplaats. Maximaal 10 deelnemers. Excursieleider: Hans Limper
Zondag 12 januari | Nieuwjaarsborrel samen met IVN en KNNV
Ook dit jaar ontmoeten natuur- en vogelvrienden uit Haarlem en omstreken elkaar
weer tijdens de gezellige nieuwjaarsreceptie (met quiz). We gaan opnieuw naar het
Seinwezen, Kinderhuissingel 1 te Haarlem. De eerste consumptie krijgt u van uw
vereniging, de overige consumpties dient u zelf af te rekenen. We starten om 15.00 uur.
Zondag 19 januari | Lage Vuursche en Eempolders: Kruisbekken en Kolganzen
We gaan wandelen in de bossen rond Lage Vuursche. De Grote Bonte Spechten zijn
al begonnen hun territoria te bevechten. Mogelijk horen of zien we ook de Groene
of de Zwarte Specht. Zangvogels trekken in gemengde groepjes door het bos. We
maken kans op Goudvinken en Kruisbekken. Daarna rijden we naar de Eempol
ders. Dit moment van het jaar zijn die bezet door grote groepen Brandganzen en
Kolganzen. Die gaan we afspeuren op zoek naar andere soorten. De excursie wordt
geleid door de Vogelwerkgroep het Gooi en omstreken.
Aanmelden uiterlijk drie dagen van tevoren via activiteitencommissie@vwgzkl.nl. Geef
dan ook op of je vervoer aanbiedt en voor hoeveel personen of dat je mee wilt rijden.
Vermeld ook svp je telefoonnummer.
Vertrek om 7:45 vanaf parkeerplaats bij Ikea aan de kant van station Spaarnwoude. Start
om 9.00 uur bij de parkeerplaats voor camping ‘de Zeven Linden’, Zevenlindenweg 4,
Baarn. Eindtijd rond 14.00 uur. Koffie en brood meenemen. Excursieleider: Wouter
Rohde
Zaterdag 8 februari | Winterwandeling Amsterdamse Waterleidingduinen
Deze wandeling door de duinen is een mooie traditie, die steeds meer mensen weten
te waarderen. Nico en Janine Rensen en Mieke Ooms nemen ons mee op een flinke
wandeling van 2,5 - 3 uur naar onder meer de Zwanenplas. Onderweg is er kans op
leuke waarnemingen zoals Krooneend, Grote Zaagbek, Brilduiker, Wilde Zwaan,
Klapekster en Waterral.
Start om 9.00 uur vanaf ingang Pannenland AWD. In verband met de grote toeloop gedurende de laatste jaren is opgeven vooraf voor de excursie noodzakelijk en dit kan uitsluiFitis | 55 | 4 | 2019
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Zondag 9 februari | Brouwersdam en omgeving
In deze tijd van het jaar kun je leuke soorten zien zoals: Sneeuwgors, IJsgors,
Frater, Strandleeuwerik, Wulp, Drieteenstrandloper, Roodkeelduiker, Steenloper,
Paarse Strandloper, Rosse Grutto en Zwarte Zee-eend. Met geluk de fraaie en
schaarse: IJseend, Zwarte Zeekoet en Roodhalsfuut.
Vertrek om 8:00 uur vanaf het parkeerterrein bij Ikea aan de kant van station Spaarnwoude. Rond 17:00 terug bij Ikea. De reiskosten verrekenen met de chauffeur. Aanmelden
bij voorkeur uiterlijk drie dagen van te voren via activiteitencommissie@vwgzkl.nl. Bij
aanmelding graag je mobiel nummer doorgeven, ook of je wilt rijden en hoeveel passagiers
je kunt meenemen.
Excursieleider: Eef van Huijssteeden.
Vrijdag 14 februari | Havikenlezing door Fons Bongers en Theo van Lent
Nadat de Nederlandse broedpopulatie van de Havik in de 60’er jaren een drama
tisch dieptepunt bereikte, zat er vanaf de 70’er jaren flink de groei in. Deze groei
vond eerst plaats in de bolwerken waar Haviken zich op het dieptepunt wisten te
handhaven: onder andere op de Veluwe en in de Achterhoek. In 2015 is een studie
begonnen naar de lotgevallen van de Havik in en rond Amsterdam. Zo veel als
mogelijk worden gegevens van historische broedgevallen bijeen gebracht en worden
de bestaande territoria op de kaart gezet. En als zo vaak in de wetenschap geldt ook
hier: hoe meer je weet, hoe meer vragen dringen zich op. Nu, na vijf jaar, is er veel
informatie en inzicht dat kan worden gepresenteerd. Fons Bongers en Theo van
Lent geven een presentatie van die gegevens.
Aanvang: 20:00 uur, zaal open om 19.45 uur
Locatie: Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9, 2023 JC Haarlem
Woensdag 19 februari | KNNV Uilenballen pluizen
Doe mee met een nuttig en gezellig project. Kom uilenballen pluizen. We doen mee
aan een landelijk onderzoek naar de verspreiding van muizen en spitsmuizen en
komen veel te weten over het menu van de Kerkuil. Na een korte introductie over
het onderzoek en de pluistechniek gaan we aan de slag. Ervaring is niet vereist,
enthousiasme wel. Als je hebt, is het handig om een pincet, loep en oude tanden
borstel mee te nemen. De KNNV zorgt voor de pluisspullen.
Locatie: Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9, 2023 JC Haarlem
Aanvang 19:30 uur, zaal open om 19:15
Donderdag 20 februari | Weidevogelavond door Mark Kuiper & Andries Kamstra
Deze avond wordt verzorgd Mark Kuiper, coördinator agrarisch natuurbeheer in
Noord-Holland Zuid en Andries Kamstra van het Agrarisch Collectief NHZ/Vrijwil
lige weidevogelbescherming Spaarnwoude. Beide nemen ons mee in de wereld van
de weidevogels in de regio Amstelland en onze eigen regio
Weidevogels en het boerenbedrijf. Amstelland: een spannend evenwicht? - Mark
Kuiper en Andries Kamstra
184
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Vroeger waren weidevogels vanzelfsprekend een onderdeel van het boerenland. Nie
mand deed iets speciaals om de vogels te behouden, ze waren er gewoon. Sinds de
agrarische bedrijfsvoering vooral vanaf de jaren zestig intensiever en grootschaliger
is geworden zijn weidevogels niet meer vanzelfsprekend. In een polder waar op een
moderne, intensieve manier melk wordt geproduceerd is eigenlijk geen weidevogel
meer aanwezig. Gelukkig zijn er nog gebieden waar de weidevogels ruimte krijgen
om zicht voort te planten. Hoe lukt dat daar? Wat doen de boeren om de vogels
kansen te geven? Aan de hand van de wijze waarop melkveebedrijven in de Ronde
Hoep en de Bovenkerker-polder de vogels hebben weten te behouden schetsen we
de problemen en de oplossingen. Niet alleen een poging de ontwikkelingen in de
afgelopen decennia te begrijpen, maar ook een blik in de toekomst: hoe kunnen de
Kieviten, Grutto’s en Tureluurs deel uitmaken van de Nederlandse wei van 2040?
Locatie: Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9, 2023 JC Haarlem
Start: 20:00 tot uiterlijk 22.00 uur. Zaal open 19.45 uur.
Donderdag 5 maart | Ledenavond
Wil je de Vogelwerkgroep in één avond leren kennen? Dat kan op de ledenavond op
5 maart. Net als voorgaande jaren houden we een ledenavond met diverse korte
maar interessante voordrachten over een specifieke vogel of soortgroep in onze
regio. Tijdens de avond presenteren coördinatoren en leden hun onderzoeksresul
taten van afgelopen jaar en delen hun voornemens voor het komende jaar. Kortom
het wordt een levendige informele avond voor nieuwe én ervaren leden met als af
sluiting een borrel.
Locatie: Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9, 2023 JC Haarlem
Start: 19:45 tot uiterlijk 22.00 uur. Zaal open 19.30 uur.
Zondag 8 maart | Zuidpier IJmuiden
De omgeving van de Zuidpier in IJmuiden kan in ieder jaargetijde leuke vogels her
bergen. Begin maart zijn de echte wintergasten misschien nog aanwezig. We lopen
de Zuidpier af op zoek naar Aalscholvers, Visdiefjes, Steenlopers, Paarse Strandlo
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pers, Scholeksters, Drieteenstrandlopers, Oeverpiepers en natuurlijk verschillende
soorten meeuwen. Breng verrekijker en/of scope mee.
Verzamelen bij Zuidpier, eindpunt bus, IJmuiden aan Zee om 9:15 uur.
Check van tevoren of de Zuidpier dicht is op de website van de Reddingsbrigade Kennemerland IJmuiden https://www.ijrb.nl, want dan gaat de excursie niet door.
Let op betaald parkeren. Gratis parkeren op het parkeerplaatsje in de Westonstraat in
IJmuiden, dit is op ruim 1,2 km vanaf de verzamelplek.
Excursieleider: Rino Abrahamse.
Zondag 15 maart | Samen Vogelen Landje van Gruijters
Wat later dan normaal, deze samen vogelen, maar dit om meer kans te maken op
steltlopers. Beroemd onder vogelaars, dit graslandgebiedje aan de oevers van Zijka
naal B en het Spaarndamse IJ, ten westen van Spaarndam. In de winter staat dit
gebied onder water. Vanaf maart valt het geleidelijk droog en ontstaan ideale situ
aties voor eenden, steltlopers, kwikstaarten en piepers.
Start om 9.00 uur op de parkeerplaats bij het Landje van Gruijters te Spaarndam.
Donderdag 26 maart | Algemene ledenvergadering
U ontvangt via de email een uitnodiging met informatie over deze avond. Het eerste
deel bestaat uit de ALV, het tweede uit een lezing en als afsluiter een borrel. De
verslagen van voorgaande ALV’s zijn te vinden op onze website http://www.vwgzkl.
nl/over-de-vogelwerkgroep/bestuur/alv/
Locatie: Haarlemmer Kweektuin, Kleverlaan 9, 2023 JC Haarlem
Tijd: 19:30. Start lezing om 20:30 tot uiterlijk 22.00 uur.

Kluut
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Zondag 29 maart | Balgzand
Na een korte inleiding met kopje koffie of thee in het NIC Balgzand gaan we met een
gids van Landschap Noord-Holland een bezoek brengen aan het Kooihoekschor,
één van de grotere schorren van het Balgzand. Vanachter een kijkscherm op de dijk
heeft u een prachtig uitzicht op dit schor met zijn vaak vele duizenden vogels. Door
trekkers en zomergasten zijn al aanwezig. De excursie duurt zo’n 2 tot 2,5 uur.
Let op: de zomertijd gaat dit weekend in. Er kunnen maximaal 20 mensen mee.
Aanmelden uiterlijk drie dagen van tevoren via activiteitencommissie@vwgzkl.nl. Geef dan
ook aan of je zelf rijdt of mee rijdt en hoeveel mensen er eventueel met je mee kunnen
rijden.

Vermeld ook svp je telefoonnummer.
Vertrek om 9:30 vanaf McDonalds, Vlietweg 16, Santpoort-Noord.
Locatie: Natuurinformatiecentrum Balgzand, Oostoeverweg 80, Den Helder.
Zondag 19 april | Kennemer Vogeldag 100% kluut
De Regionale Vogeldag van afgelopen twee jaar was zo succesvol dat we (IVN, Hek
slootvereniging en VWGZKL) besloten hebben deze ook in 2020 te organiseren.
Maar nu iets eerder en niet meer op Moederdag. Ook de naam hebben we iets
gewijzigd: Kennemer Vogeldag. Hij wordt weer gehouden in Fort benoorden Spaarn
dam bij het Landje van Gruijters. Zet het vast in je agenda want dit wil je niet
missen. In de volgende Fitis staat het programma.
Zondag 26 april | Oostvaardersplassen
De zon gaat al om 6.15 uur op en veel vogels zijn in die tijd het beste te zien en te
horen in de vroege ochtend. Soorten waarop we kans maken: Roerdomp, Grote
Zilverreiger (broedend), Zeearend (broedend), Bruine Kiekendief, Porseleinhoen,
Blauwborst, Snor en Baardmannetje.
Vertrek om 7:00 uur vanaf het parkeerterrein bij Ikea aan de kant van station Spaarn
woude. Rond 16:00 terug bij Ikea. Reiskosten verrekenen met de chauffeur.
Aanmelden uiterlijk drie dagen van tevoren via activiteitencommissie@vwgzkl.nl. Bij aanmelding graag je mobiel nummer doorgeven, ook of je wilt rijden en hoeveel passagiers je
kunt meenemen.
Excursieleider: Eef van Huijssteeden.
Goed om te weten
Deelname aan activiteiten van de VWGZKL geschiedt op eigen risico. De VWGZKL
kan geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden die
voortvloeit uit of samenhangt met deelname aan de activiteiten zoals letsel of
schade (bv aan auto of apparatuur) die de deelnemers aan de vogeltochten over
komen of zelf toebrengen aan derden. Houdt u rekening met mogelijke slecht- of
onverharde wegen en de weersomstandigheden. U bent zelf verantwoordelijk voor
uw meegenomen apparatuur zoals camera’s en optiek en voor de (auto/inzittenden)
verzekering.
Excursies
De Vogelwerkgroep organiseert met regelmaat excursies. Concreet betekent dit dat
elk eerste weekend van de maand (soms de 2de) samen gevogeld kan worden in
eigen regio. Het programma staat op de website onder het kopje ‘agenda’ en vervol
gens ‘excursies’. Opgave voor een excursie in de regio is niet nodig. Voor bestem
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mingen buiten de regio kunt u zich aanmelden via het e-mailadres activiteitencom
missie@vwgzk.nl onder vermelding van naam en mobiel telefoonnummer. Kijk
’s avonds bij slecht weer in je mailbox of er wijzigingen zijn. Bij vogeltochten die
verder weg liggen kunnen we carpoolen vanaf het standaard vertrekpunt, parkeer
plaats station Haarlem-Spaarnwoude aan de kant van Ikea. Bestuurders van een
auto krijgen een geringe vergoeding van de medereizigers (zelf s.v.p. afstemmen). Er
kan gelopen worden over deels onverhard terrein, dus stevige en waterdichte
wandelschoenen zijn aanbevolen. Het is gebruikelijk dat iedereen zelf voor eigen
eten en drinken zorgt.
Ideeën?
Wilt u zelf ook een excursie begeleiden of een lezing geven, of heeft u een mooie
bestemming of spreker op het oog stuur dan een bericht aan de activiteitencom
misie@vwgzkl.nl. Suggesties en eigen initiatieven zijn van welkom !

Wenn die Kraniche rufen
(trekken Leo en Ton er op uit)

Regelmatig hadden we het over onze gezamenlijke wens om Kraanvogels te zien.
Omdat excursies voor- maar ook nadelen hebben besloten we te proberen op eigen
gelegenheid te gaan. Een droomreis naar Diepholzer Moorniederung was het resultaat.
Foto: Ton Lansdaal
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Met onze vriend Google vonden we al snel allerlei relevante sites, zoals die van:
Kranichschutz Deutschland, Bund Diepholzer Moorniederung, Europäisches Fach
zentrum Moor und Klima Moorwelten.
Met de informatie op die sites besloten we in te gaan op het aanbod van Natuurcen
trum Moorwelten: bezoek aan een tentoonstelling over de enorme moerasgebieden
in de regio, tevens het thuisgebied van de Kraanvogels; een lezing over Kraanvogels
en ter afsluiting een bezoek aan het gebied in een comfortabele touringcar. Een
goede keuze, alhoewel de excursie tegenviel. Door de regen was het niet erg prettig
om buiten te zijn. We werden echter vooral gedwarsboomd door iemand die met
paraplu van de andere kant het streng verboden gebied was ingelopen. Daardoor
waagden maar weinig Kraanvogels zich in het terrein waar ze zich normaal verza
melden, vooraleer in het pikkedonker naar hun slaapplaats te gaan. Gelukkig had
den we eerder op de dag al wat anders meegemaakt.
Op weg naar onze afspraak werden we aangenaam verrast, doordat we plots op al
lerlei plaatsen Kraanvogels in de grote open terreinen zagen staan. Zeer in het bij
zonder toen we er achter een landhuis zo’n 300 zagen die stonden te foerageren in
een gekneusd maisveld. De eigenaar vond het goed dat we op zijn terrein waren om
te kijken en onze eerste foto’s te maken. Toen de opwinding enigszins was gezakt en
we ons tevreden voelden over alle foto’s, realiseerden we ons dat we iets bijzonders
hadden meegemaakt. Later bleek dit nog maar het begin.
Na het diner in ons hotel ontmoetten we andere groepen vogelaars, die enthousiast
vertelden over hun vooruitzicht voor de volgende dag: om half 7 moesten ze verza
melen bij een van de bekendste uitkijkpunten in de regio, een vier verdiepingen
hoge uitkijktoren. De gids legde uit dat dit tijdstip was gekozen om er zeker van te
zijn dat zijn groep een mooi plaatsje zou hebben op een van de platforms van de
naar verwachting overvolle toren. Na enige twijfel overwonnen te hebben besloten
wij ook dit keer onze eigen weg te gaan.
Om 8 uur reden we bij het hotel weg en besloten allereerst eens te gaan kijken in
de buurt van de toren. Toen we die niet snel genoeg vonden, kozen we ervoor om
kriskras weggetjes in te rijden in het buitengebied tussen Diepholz en Wagenfeld.
Overal zagen we Kraanvogels, minstens met twee of drie maar vaker in groepjes van
10 tot 20 vogels. De jongen waren gemakkelijk te herkennen omdat ze overwegend
wit zijn met een oranje bruine kop én eigenlijk altijd tussen de ouders instaan of
vliegen.
De vogels zijn niet schuw, letten wel erg goed op en houden altijd afstand. Auto’s op
de weg zijn geen probleem ook niet als ze stilstaan. Een grote groep luidruchtige
ganzen zorgde blijkbaar wel voor onrust, want een stuk of veertig Kraanvogels
kozen luidruchtig het luchtruim, terwijl ze enkele seconden daarvoor niet eens
ophielden met eten toen een Buizerd laag over ze heen vloog.
Onderweg naar weer een of ander weggetje zagen we plots een enorme groep Kraan
vogels in een stompig maisveld staan. Onze eerste schatting was dat het er zeker
wel duizend waren. We reden de inrit op van het huis dat voor het veld lag en zagen
dat we daar al eerder waren geweest. Terwijl we onze spullen uitpakten en richting
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bomenrij liepen hoorden we de eigenaar tegen zijn vrouw zeggen: ‘..sie sind wieder
da..’, en toen wisten we dat het goed was. We hebben zeker een uur foto’s gemaakt
en video’s, maar vooral genoten van het aanzicht van al die bijzondere vogels, die
geacht worden geluk te brengen.
Op de terugweg bedachten we dat we op grond van onze ervaringen eigenlijk best
een paar handige tips hebben voor andere gelukszoekers, die ervoor kiezen zelf on
derweg te gaan.
a. Kraanvogels kijken kan prima alleen, zonder hordes andere vogelaars om je
heen. Er zijn behoorlijk veel sites te vinden over de kraanvogels. Realiseer je dat de
kraanvogels voorkomen in een tamelijk smalle corridor over Duitsland, omdat ze nu
eenmaal natte moerasgebieden nodig hebben om veilig te kunnen slapen en broe
den. Onderstaand een kaartje met daarop aangegeven waar ze overblijven: geel met
blauwe stippen.

b. Rondrijdend door het gebied zie je ze overal, in kleine maar ook in grote aan
tallen. Uiteraard zijn er speciale plekken waar ze bijvoorbeeld verzamelen voor het
slapen gaan, maar die zijn makkelijk te vinden, want iedereen kent ze en er zijn ook
kaartjes met de locaties erop.
190
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c. Kraanvogels zijn eigenlijk alleen te vinden in grote open velden, zodat ze preda
toren kunnen zien aankomen. Bij voorkeur kiezen ze voor terreinen waar net de
mais is gemaaid en dus veel zaden zijn te vinden.
d. Je auto is een soort schuilhut. Ga van de doorgaande wegen af, rijdt niet te hard
en gebruik open ramen en deuren om je verrekijker te gebruiken of foto’s te maken.
Uitstappen is geen goed idee, of je moet je achter de auto kunnen verschuilen.
e. Als kraanvogels foerageren of samenkomen op hun verzamelplaats lopen ze ei
genlijk allen maar wat rond, stoeien een beetje met elkaar en zijn dus makkelijk te
fotograferen. Ook is het erg leuk om video’s te maken.
f. Voor ons vogelaars is het heel bijzonder om de grote aantallen Kraanvogels te
zien en te horen met hun typische maar zeer luidruchtige schreeuw. Ook de plaat
selijke bevolking is in het algemeen blij met de vogels, want ze trekken erg veel
toeristen. Maar er is ook overlast: grote aantallen kraanvogels produceren enorme
hoeveelheden mest, overigens samen met de ook aanwezige ganzen. Bovendien is
voor bewoners van het buitengebied het geschreeuw van de vogels vaak niet meer
aan te horen, zo hebben we begrepen.
Tot slot. We gingen voor de Kraanvogels en hebben die in groten getale gezien en
gehoord. We hebben foto’s en video’s met Kraanvogels in alle mogelijk denkbare
houdingen. De eerste avond, na onze geweldige ervaring van de eerste kennisma
king met kraanvogels, hebben we ook vaak gesproken over de Blauwe Kiekendief
die plots uit het niets opdook, maar waar mijn vriend en meesterfotograaf Ton toch
een foto van wist te maken.
Blij dat we aan de roep van de Kraanvogel gehoor hebben gegeven.
■ Leo Clijsen, Ton Lansdaal
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Samen vogelen in Parnassia en Vogelmeer
Eerlijk gezegd had ik er een zwaar hoofd in, toen ik voorstelde om 1 september naar
bovengenoemd vogelgebied te gaan, want wat is daar nou te zien, begin september?
Eef protesteerde nog dat hij bij deze Samen vogelen-excursie als excursieleider was
aangekondigd: ‘We doen het allemaal samen’.
Het bleek een gouden dag te zijn met Sperwer, Bosruiter, Kleine Plevier, Groen
pootruiter, Witgatje, Oeverloper, Bonte Strandloper, Boomleeuwerik, Zwartkop en
Putter. Links werd geroepen “Hé, een Havik.” Terwijl we net bekomen waren van de
spectaculaire actie van een Havik die een Wintertaling probeerde te grijpen, werd
rechts een Bonte Vliegenvanger ontdekt, die zich bovendien goed liet bekijken en
het vogelaarsgroepje in het midden determineerde een Geoorde Fuut. Op de terug
weg hielden we halt bij een Veenmol. Het was een Samen Vogelen-excursie in de
ware zin des woords.
Met dank aan Greet Bos voor de vogellijst.
■ Corrie Berende
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Lang weekend vogelen in Drents-Friese
Wold en Fochteloërveen
Dit jaar is de keuze voor het kampje van de Vogelwerkgroep gevallen op de grote
natuurgebieden op de grens van Friesland en Drenthe. Het Nationaal Park DrentsFriese Wold is één van de grootste natuurgebieden van Nederland. Het gebied
bestaat uit 6000 hectare bos, heide, stuifzand en beekdalgraslanden.
Het Fochteloërveen is een 2500 ha groot natuurgebied en geldt als een van de best
bewaarde hoogveengebieden in Nederland. Er worden veel bijzondere vogels gezien.
De Kraanvogel broedt er en er worden elk jaar Slangenarenden gezien. De Adder
en Ringslang komen er in redelijke aantallen voor. We maken een goede kans op
Grauwe Klauwier, Paapje en Geoorde Fuut.
In de bossen, plassen en zandverstuivingen van het Drents-Friese Wold maken we
kans op Raaf, Zwarte Specht, Geelgors, Nachtzwaluw, Draaihals en Wespendief. Op
de heide en zandverstuivingen broeden nog Tapuiten en er is een plas waar al jaren
de Roodhalsfuut broedt. Ook leeft hier de Hazelworm. Beide gebieden zijn gelukkig
Natura 2000 en dus goed beschermd. We gaan ze zoveel mogelijk op de fiets verken
nen.
Praktische gegevens
Het weekend duurt van donderdag 14 tot en met zondag 17 mei 2020. We verblijven
in een groepsaccommodatie in Appelscha met kamers voor 2 personen. Er is geen
mogelijkheid om te kamperen. Kosten bedragen ongeveer € 235. Dit is inclusief alle
maaltijden, koffie en fietshuur, maar exclusief de autorit ernaartoe. Reken op onge
veer € 27 daarvoor. Die dien je zelf met de chauffeur af te rekenen.
Heb je zin om mee te gaan? Reserveer dan snel door een mail te sturen naar Eduard
Hoek: eduardanne-marie@outlook.com. Geef daarbij op of je zelf rijdt (en hoeveel
mensen je mee kan nemen), of dat je graag mee rijdt. Wie op tijd is, krijgt een mail
met het verzoek om € 100 aanbetaling over te maken. Let op: wie het eerst komt,
het eerst maalt. Er kunnen maximaal 25 mensen mee. De aanmeldingen boven de
25 komen op een reservelijst. Indien er na een maand nog geen aanbetaling is ont
vangen, kunnen mensen van de reservelijst ingedeeld worden.
Kampjescommissie
Eef - 06 25519438,
Eduard - 06 28784103,
Annemieke - 06 27383337,
Annegreet - 06 22038820
en Johan - 06 53129644
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