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Gevleugeld nieuws
nummer 114

Excursie 11 december

5 december 2021

Corona maatregelen excursie

Zaterdag vertrekken we om 7:00
uur richting de Biesbosch. Onder
leiding van Jasper de Haan starten
we in Werkendam en gaan we
daarna langs verschillende
uitzichtpunten op zoek naar leuke
wintergasten en misschien wel de
Zeearend.

We vragen de deelnemers aan deze
excursie zoveel mogelijk met eigen
vervoer te komen. De chauffeur kan
aangeven of hij/zij eventueel extra
vogelaars zonder auto mee wil
meenemen tot maximaal 3 personen
in een auto. Bij carpoolen het advies
om vooraf een zelftest te doen.

Deelname is alleen mogelijk bij
aanmelding per email uiterlijk drie
dagen voor aanvang van de
excursie bij Bert de Haan,
gj.dehaan@zonnet.nl, vermeld ook
je 06 nummer bij opgave.

Bij milde klachten van
neusverkoudheis, keelpijn, hoesten,
zeker niet meegaan.
Voor vragen kan je contact opnemen
met Bert de Haan: 072-5154805 of
06-50614113.

Wie komt helpen?
18 december 10:00 -13:00 uur Zeetrektelpost Camperduin
De nieuwe locatie van de Zeetrektelpost Camperduin heeft erg veel last van verstuiving, waardoor
de post nauwelijks meer bereikbaar is. Met het Hoogheemraadschap HNK is afgesproken dat onze
VWG de telpost zal onderhouden, maar we vinden niet dat we het hele duin moeten aan vullen.
Onder leiding van Jasper de Haan willen we met zandzakken gaan proberen de verstuiving aan
banden te leggen. Tevens mogen we helmgras verplanten. Wie heeft er een paar uurtjes tijd om de
handen uit de mouwen te steken. Voor scheppen en zandzakken (en koffie en thee) wordt gezorgd.
Aanmelden bij Jasper 06 31005147

Lezing 20 december: Wit-Rusland
Ruud Kampf verteld over de prachtige natuur en vogelrijkdom in dit
land. Hij laat beelden zien van de landschappen, van de mensen, de
vriendelijke ontvangst overal. Over het ringen van Poelsnippen,
Laplanduilen en Waterrietzangers. Zoektochten naar Oeraluilen,
Azuurmezen en meer moois. En natuurlijk de tragiek van een land
tussen oost en west, de leegte en stilte van het land, waar zoveel
mensen zijn verdwenen, de lege dorpen, de overtocht van Napoleon
over de Berezina, de invallen van Polen, Russen, Duitsers. Aanvang 20:00 uur.
Wijkcentrum de Oever, Amstelstraat 1, 1823 EV te Oudorp (Alkmaar).

