
Lezingen & Excursies, 4e kwartaal 2022 
 
 Commissie Lezingen & Excursies 
 
Let op: we vertrekken (normaliter) steeds vanaf het parkeerterrein aan de 
achterzijde van station Castricum (ter hoogte van ‘Huis van Hilde’) 
 
 

Zaterdag 8 oktober: Lezing: ‘Door de seizoenen heen’ door  
Jan Castricum. 
PWN Bezoekerscentrum ‘De Hoep’; aanvang 14:00 uur tot ca. 16:00 uur. 
 

Zondag 23 oktober: Ochtendexcursie ‘Vogeltrek’. 
Excursieleider: Hans Kuperus. 
Vertrek Strandplateau Castricum (= eind van Zeeweg Bakkum) 08.00 uur; 
tot ca. 12.00 uur. 
 

Zaterdag 29 oktober: Ochtendexcursie ‘Vogeltrek’. 
Excursieleider: Remco Oosterlaar. 
Vertrek Strandplateau Castricum (= eind van Zeeweg Bakkum) 08.00 uur; 
tot ca. 12.00 uur. 
 

Let op: beide vogeltrekexcursies gaan alléén door bij gunstige weers-
omstandigheden. Wel/niet doorgaan wordt bekend gemaakt via email. 
Woensdag 9 november: Algemene ledenvergadering in ‘de Kern’. 
Programma na de pauze onbekend.  
Buurthuis ‘De Kern’; Castricum aanvang 20.00 uur. 
 
Woensdag 16 november. Lezing: ‘De Gierzwaluw’ door Evert 
Pellenkoft.  
PWN Bezoekerscentrum ‘De Hoep’; aanvang 20.00 uur tot ca. 22:00 uur. 
 

Evert Pellenkoft van de Vogelwerkgroep Amsterdam zal inzoomen op één 
specifieke soort: de Gierzwaluw. Als Gierzwaluwkenner weet Evert veel over 
deze soort, die elk jaar rond Koningsdag arriveert. Zo hebben Gierzwaluwen 
een uitzonderlijk gezichtsvermogen, waardoor ze op zo’n unieke manier 
kunnen overleven en door de wereld navigeren. Met meer kennis van zijn 
oog en andere zintuigen krijg je inzicht in de wereld van de Gierzwaluw en 
ga je ze met een nieuw gevoel van verwondering en respect bekijken. Het 
vogelperspectief, "a bird’s eye view", krijgt zo een hele andere betekenis. Dit 
en tal van andere bijzonderheden over de Gierzwaluw komen aan bod. 
 
Zondag 20 november: Dag excursie ‘Arkemheen e.o.’. 
Excursieleider: Arend de Jong. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 8.00 uur; tot ca. 16.30 uur. 
 
Zaterdag 18 december: Dag excursie ‘Rondje Noord-Holland’. 
Excursieleider: Kees Roselaar. 
Vertrek achterzijde station Castricum: 08.00 uur, tot ca. 16.30 uur. 



 

Noteer ook deze (voorlopige) data vast in uw agenda: 
 
In november komt Evert Pellenkoft van de Vogelwerkgroep Amsterdam naar 
"de Hoep" om in te zoomen op één specifieke soort: de Gierzwaluw.  
Als Gierzwaluwkenner weet Evert veel over deze soort, die elk jaar rond 
Koningsdag arriveert. Zo hebben Gierzwaluwen een uitzonderlijk 
gezichtsvermogen, waardoor ze op zo’n unieke manier kunnen overleven en 
door de wereld navigeren. “Met meer kennis van zijn oog en andere zintuigen 
krijg je inzicht in de wereld van de Gierzwaluw en ga je ze met een nieuw 
gevoel van verwondering en respect bekijken”. Het vogelperspectief,  
"a bird’s eye view” krijgt zo een hele andere betekenis. 
 
Dit en tal van andere bijzonderheden over de gierzwaluw komen aan bod in 
zijn lezing 
In mei heb ik een veel kortere lezing gegeven over dit onderwerp op het 
Internationaal Gierzwaluw symposium in Segovia, Spanje. 
De beelden van de Powerpoint presentatie vielen gelukkig erg in de smaak 
gezien de enthousiaste reacties. 
 
Dec/jan Ad hoc  avondexcursie Bosuilen 
Za 15 jan Lezing:  Frankrijk door Harm Niesen 
Di 14 feb Lezing:  Onderzoek slaapplaatsen Boomkruiper door
  Dook Vlugt. 
 


