LEZINGEN & EXCURSIES – t/m 2de kwartaal 2019
Commissie Lezingen & Excursies
Let op: we vertrekken steeds vanaf het parkeerterrein aan de achterzijde
van station Castricum (ter hoogte van ‘Huis van Hilde’).
Advies: ‘ad hoc’ initiatieven en eventuele wijzigingen worden doorgegeven via onze emailberichten. Zorg er a.u.b. voor dat uw emailadres bekend is bij de VWG-ledenadministratie.
Zondag 3 maart: Dagexcursie ‘De Friese Wadden’.
Excursieleider: Arend de Jong.
Vertrek achterkant station Castricum: 7.00 uur; tot ca. 18.00 uur.
Zaterdag 9 maart: Lezing ‘Vogeltrek in Zuid-Spanje’.
Spreker: Hans Stapersma. Zie stukje in Winterkoning van jan-2019.
PWN Bezoekerscentrum ‘de Hoep’; aanvang 14.00 uur.
Vrijdag 29 t/m zondag 31 maart: Voorjaarsweekend ‘Zuid-Limburg’.
Excursieleider: Kees Roselaar.
De inschrijving is gesloten, deelnemers zijn op de hoogte.
Woensdag 10 april: Algemene Ledenvergadering.
Locatie: Dorpshuis “De Kern”, Overtoom 15, 1901 EW Castricum.
Aanvang: 20.00 uur.
Tijdens de VWG-jubileumviering (maart-2018) werden ‘historische’ filmpjes vertoond. Op veler verzoek worden deze na de ALV-pauze nogmaals
vertoond.
Zondag 14 april: Dagexcursie ‘Waverhoek/Botshol, Groene Jonker
en de lepelaarkolonie van Haarlemmerliede’. Met een rondwandeling
bij Waverhoek (steltlopers en rietvogels). Tevens hopen we op Dwergmeeuwen.
Excursieleider: Arend de Jong.
Vertrek achterkant station Castricum: 7.00 uur; tot ca. 16.30 uur.

Zaterdag 4 mei: Dagexcursie ‘Dwingelderveld, de Auken (bij Steenwijk). Als er nog tijd is ook: polder Wetering-Oost (bij Blokzijl)’. Met
mogelijk Kraanvogels, Roodhalsfuut, Bonte Vliegenvanger. Wie weet ook
Grauwe Klauwier. ‘Zeker’ Purperreigers.
Excursieleider: Kees Roselaar.
Vertrek achterkant station Castricum: 7.00 uur; tot ca. 18.00 uur.
(mogelijk iets later thuis, misschien tóch een extra broodje meenemen…).
Zondag 2 juni: Driekwartdag-excursie ‘Zwanenwater’.
Een mooie wandeling door dit prachtige gebied.
Excursieleider: Huub Huneker.
Vertrek achterkant station Castricum: 6.30 uur; tot ca. 13.00 uur.
Vrijdag 1 t/m zondag 3 november: Weekendexcursie ‘Kraanvogels
in de Diepholzer Moorniederung’.
Excursieleider: Hans Stapersma.
Zie stukje hieronder.
Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda:
Juni / juli
Ad hoc excursie Nachtzwaluwen ‘Schoorlse Duinen’
Juli / aug
Ad hoc excursie bollenveldjes
Wo 13 nov
Algemene Ledenvergadering in ‘De Kern’.
Weekendexcursie ‘Diepholzer Moorniederung’ - Kraanvogels e.a.
In het weekend van vrijdag 1 t/m zondag 3 november gaan we naar de
‘Diepholzer Moorniederung’ ten NO van Osnabrück. Daar vindt dan spectaculaire slaaptrek plaats van Kraanvogels en Rietganzen. Dát is het doel van
de tocht. Verder maken we een goede kans op Blauwe Kiekendieven en
enkele Klapeksters. De excursie staat onder leiding van Hans Stapersma.
We verblijven in een comfortabel hotel in het plaatsje Wagenfeld. We hebben logies gereserveerd voor (max.) 16 deelnemers. Het vervoer zal plaatsvinden met (huur)busjes. De kosten (voor vervoer, logies, ontbijt, lunchpakketten, dus exclusief avondeten) bedragen rond € 185,- per persoon, enigszins afhankelijk van het werkelijk aantal deelnemers.
Bij goed weer zullen we enkele stevige wandelingen maken.
U kunt zich hiervoor aanmelden in de periode tussen 10 en 30 april, uitsluitend via een email aan excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl.
Er zal t.z.t. een aanbetaling van € 75,- worden gevraagd, waarna de aanmelding definitief wordt.

