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Verrekijkershow

Kees Roobeek

Op zondag 22 april organiseert
Cameraland weer een grote
verrekijkershow in het
bezoekercentrum De Hoep in
Castricum.

Kees Roobeek is onlangs weer thuis
gekomen na een hernis operatie. Hij
moet nog een aantal weken
revalideren.

Oproep

Het is de ideale gelegenheid om in
de natuur allerlei kijkers uit te
proberen. Een aanrader!

Werkgroep Groen probeert het
tuinieren in het openbaar groen te
stimuleren. Op 23 juni organiseren ze
een markt in de Rekerhout en wij zijn
uitgenodigd om een kraam te
bemannen. Wie heeft er tijd/zin om
dat te doen?

Kijk voor het programma op
www.cameraland.nl

Eind van de week staan alle
activiteiten van 1 april op de
zeewering op de website.

Nog een paar winterse plaatjes van Josefien
de Moel gemaakt in het Geestmerambacht.

Komt allen!

Jaarvergadering woensdag 21 maart
Aanstaande woensdag is om 19.30 uur onze jaarvergadering. We hopen
deze avond veel van onze leden te kunnen ontvangen. Na de pauze zal
Harm Niesen een korte uitleg geven over de plannen waardoor o.a. de
strekdammen van de Hondsbossche en Pettemerzeewering door zand
bedekt dreigen te worden waardoor unieke natuurwaarden verloren
dreigen te gaan.
Daarna neemt Johan Bos ons mee naar Ethiopië, een van de mooiste
reisbestemmingen van Afrika!

Jongerendag
Binnen onze vogelwerkgroep zin er denk ik geen leden onder de 25 jaar. Maar mogelijk kan je wel iemand
die het leuk zou vinden naar de jongerendag te gaan, dus toch deze oproep:
Op zaterdag 21 april (en vrijdagavond 20april) a.s. organiseert SOVON voor de 3e keer de SOVON Jongerendag, in
Veldstudiecentrum Huize Wylerberg in Beek-Ubbergen (bij Nijmegen). De dag is helemaal gratis!
Houd je van vogels en van de natuur en ben je tussen de 14 en 25 jaar, dan is deze dag echt iets voor jou! Er zijn
excursies, je kunt meehelpen met het ringen van vogels en er zijn de hele dag masterclasses met interessante
onderwerpen als roofvogels, bevers en trekvogels tellen. achterban. De avond ervoor is er een nachtbeestenexcursie
vanaf de camping in Erlecom (op fietsafstand van Nijmegen). We hopen op zoveel mogelijk belangstelling van het
jonge vogeltalent. Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen aan info@sovon.nl.
Meer informatie over de jongerendag is te lezen op www.sovon.nl/jongerendag.

