
 

LEZINGEN & EXCURSIES  –  4de kwartaal 2020 
 

Commissie Lezingen & Excursies 
 

 

Let op: we vertrekken (normaliter) steeds vanaf het parkeerterrein aan de 
achterzijde van station Castricum (ter hoogte van ‘Huis van Hilde’). 
 
Advies: om op de hoogte te blijven van ‘ad hoc’ initiatieven van de 
L&E-commissie adviseren we u, onze emailberichten goed in de gaten te 
houden. 
 

Covid-19 
Alle excursies zijn ‘onder voorbehoud’ afhankelijk van de Covid-19  
ontwikkelingen. Lees de email-berichten van de commissie ‘Lezingen en 
Excursies’. 
Veel dingen zijn anders georganiseerd, zeker t/m het 4de kwartaal: 

• Aanmelding vooraf verplicht. Via 
excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl. 

• Aantal deelnemers beperkt, meestal max 12. 

• Als we ons per auto verplaatsen: max 2 personen per auto, 
‘diagonaal gezeten’. Mondkapje als de chauffeur dat verlangt. 

• Verder de gebruikelijke regels zoals 1,5 m afstand houden. 

 

Zaterdag 12 september: Halve dag excursie ‘Diemerzeedijk en de 
Vijfhoek’. 
Excursieleider: Bart Korf. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 7.00 uur; tot ca. 12.00 uur. 
 
Zaterdag 25 oktober: Ochtendexcursie ‘Vogeltrek’. 
Excursieleider: Hans Kuperus of Huub Huneker 
Vertrek Strandplateau Castricum (= eind van Zeeweg Bakkum) 07.30 uur; 
tot ca. 12.00 uur. 
 
Zondag 31 oktober: Ochtendexcursie ‘Vogeltrek’. 
Excursieleider: Hans Kuperus of Huub Huneker. 
Vertrek Strandplateau Castricum (= eind van Zeeweg Bakkum) 07.30 uur; 
tot ca. 12.00 uur. 
 
Let op: beide vogeltrekexcursies gaan alléén door bij gunstige weers-
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omstandigheden. Wel/niet doorgaan wordt bekend gemaakt via email. 
 
Woensdag 18 november: Algemene ledenvergadering in ‘de Kern’. 
Na de pauze een presentatie van Hans Schekkerman met: “Een complete 
broedvogelinventarisatie van het Noord-Hollands Duinreservaat”.  
Buurthuis ‘De Kern’; Castricum aanvang 20.00 uur. 
NB. Vooraf aanmelden svp via:  
excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl 
 
Zondag 22 november: 3/4 dag wandelexcursie ‘Amsterdamse 
Waterleiding Duinen’. 
Excursieleider: Arend de Jong. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 9.00 uur; tot ca. 15.00 uur. 
 
Zondag 20 december: Ochtendexcursie ‘Zuidpier’. 
Excursieleider: Arend de Jong. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 09.00 uur of om 9.45u bij de 
parkeerplaats aan de Kennemerboulevard (nabij de Zuidpier). Terug rond 
14.00 uur. 
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