Lezingen & Excursies, 1ste kwartaal 2022
Commissie Lezingen & Excursies
Let op: we vertrekken in principe steeds vanaf het parkeerterrein aan de
achterzijde van station Castricum (ter hoogte van ‘Huis van Hilde’).
Het zal voorlopig nog onzeker zijn of een excursie wél of niet door kan gaan,
en vanaf welke vertreklocatie. Hou daarom de VWG-e-mailberichten goed in
de gaten.
Houd er a.u.b. rekening mee dat de chauffeurs wellicht geen passagiers in
hun auto zullen toestaan die ongevaccineerd zijn (en ook niet recentelijk
Covid-negatief getest zijn). Natuurlijk staat het ieder vrij met eigen auto te
komen.
Zondag 9 januari: Ochtendexcursie ‘Zuidpier e.o.
Excursieleider: Arend de Jong.
Vertrek achterkant station Castricum: 09.00 uur tot 13.00 uur.
Zaterdag 19 februari: Dagexcursie ‘Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden’. Excursieleider: Kees Roselaar.
Vertrek achterkant station Castricum: 07:00 uur tot ca. 18:00 uur.
Zondag 13 maart: Ochtendexc ‘Amsterdamse Waterleidingduinen’.
Excursieleider: Arend de Jong.
Vertrek achterkant station Castricum: 7.00 uur; tot ca. 13.00 uur.
Hou rekening met een stevige wandeling.
Noteer ook deze (voorlopige) data alvast in uw agenda:
− Zondag 3 april 2022, Deventer, Veenoordkolk en landgoed Dorth
− Vrijdag
13
t/m
zondag
15 mei
2022,
Weekendexcursie
‘Drenthe/Groningen’
Weekendexcursie ‘Drenthe / Groningen’, vrij 13 t/m zon 15 mei, 2022.
Eindelijk weer eens een voorjaarsweekend (Deo Volente…)! Onder leiding
van Kees Roselaar bezoeken we een aantal schitterende vogelgebieden in
Drenthe en Zuid-Groningen. Deze gebieden (kunnen) zijn:
− Directe omgeving (Z. en O. van Hotel): bossen (Siepelveen) en gebied
Drentse Aa,
− Dwingelderveld,
− Fochteloërveen,
− Diependal,
− ‘Wateropvangmoerassen’: Onner-, Oost- en Kropswolderbuitenpolder
(nabij Zuidlaardermeer),
− Noordlaarderbos.

Het geheel van deze gebieden herbergt een groot aantal bijzondere vogelsoorten. We verwachten (of: hebben goede kans op): Kraanvogel, Raaf,
Wielewaal, Middelste Bonte Specht, Zwarte Specht, Appelvink, Grauwe
Vliegenvanger, Bonte Vliegenvanger, Fluiter, Paapje, Matkopmees, Boomklever, Steltkluut, Geoorde Fuut, Roodhalsfuut, Witwang-, Witvleugel- en
Zwarte Stern, Grauwe Kiekendief. En héél veel meer.
Welke gebieden we daadwerkelijk aandoen, en welke soorten we zien, hangt
sterk af van de verwachtingen en omstandigheden van dat moment.
We logeren in Fletcher Hotel ‘Zeegser Duinen’ in Zeegse, nabij Zuidlaren.
Het besproken arrangement is op basis van tweepersoons kamers, (twee
maal) ontbijt en één warme maaltijd op vrijdagavond.
We verplaatsen ons per auto. Tevens zullen er enkele stevige wandelingen
plaatsvinden. We vertrekken op vrijdagochtend (details komen later) en zijn
zondagavond weer thuis.
Het maximum aantal deelnemers is 12. De kosten (o.a. voor het hotel-arrangement en km-vergoeding, warme maaltijd op zaterdag en eventuele
lunchpakketten niet inbegrepen) bedragen ca. € 200,- per persoon.
Aanmelding is mogelijk vanaf 1 februari tot 15 maart bij (uitsluitend):
excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl . Er zal t.z.t. een
aanbetaling worden gevraagd, daarmee wordt de reservering definitief.

