
LEZINGEN & EXCURSIES  –  1ste kwartaal 2021 
 

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 e-mailberichten goed in de gaten 
te houden. 
 
Covid-19 
Vooralsnog zijn alle onderstaande excursies afgelast vanwege de huidige 
regels rondom Covid-19. Via de e-mailberichten laten we weten wanneer 
excursies hervat worden, en dan worden hoogstwaarschijnlijk de onder-
staande regels weer van kracht! 
Lees dus de e-mailberichten van de commissie ‘Lezingen en Excursies’. 
Veel dingen zijn anders georganiseerd, zeker t/m het 1ste kwartaal: 

• Aanmelding vooraf verplicht. Dit nadat de betreffende excursie 
t.z.t. via ons e-mailbericht is bevestigd. 

• Aantal deelnemers is beperkt. 

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

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

 
De lezingen kunnen niet doorgaan. We overwegen de optie om een of 
meerdere lezingen digitaal te doen. Houdt ook hiervoor de  
e-mailberichten in de gaten. 
 
Zondag 20 december: Ochtendexcursie ‘Zuidpier’. 
Excursieleider: Arend de Jong. 
Vertrek achterzijde station Castricum om 09:00 uur of om 9:45 uur bij de 
parkeerplaats aan de Kennemerboulevard (nabij Zuidpier). Terug rond 
14:00 uur. 
 
Zaterdag 23 januari: Dagexcursie ‘Rondje Noordkop’ in Noord-
Holland.  
Excursieleider: Kees Roselaar. 
Vertrek: achterzijde station Castricum om 09:00 uur tot ca. 16:00 à 17:00 
uur. 
 
Zondag 21 februari: Ochtendexcursie ‘Karpervijver, Wei van Bras-
ser, Doornvlak’ in ons Noord-Hollands Duinlandschap.    



Excursieleider: Nog niet bekend. 
Vertrek: 08:00 uur. Let wel, een ander vertrek/verzamelpunt! Parkeer-
plaats ‘Noorderstraat’ aan de Hereweg t.n.v. Bakkum Noord. 
 
Zondag 21 maart: Ochtendexcursie, “Vroege vogels” in ons Noord-
Hollands Duinreservaat.    
Excursieleider: Huub Huneker. 
Vertrek: 07:00 uur. Let wel, het is een ander verzamel/vertrekpunt!  
Parkeerplaats duiningang Oudendijk t.o. nr 31. In het betreffende e-
mailbericht zullen we deze locatie gedetailleerder beschrijven. 
 
 


