ALGEMENE LEDENEXCURSIE 2011

Zaterdag 14 mei in de Kampina bij Oisterwijk (NB)
Net als elk jaar organiseert Vogelwacht Utrecht ook dit jaar weer een algemene
ledenexcursie. Dit keer gaan we naar de Kampina, een mooi afwisselend natuurgebied met bossen, droge en natte heide en vennen in de buurt van Oisterwijk,
Noord-Brabant. Het gebied staat ook bekend om de kokmeeuwenkolonies, waar
soms dwergmeeuwen en zwarte sterns tussen zitten. Vorig jaar werden in het gebied rond deze tijd wielewaal en draaihals gemeld.
We beginnen om 9.30 uur bij het bezoekerscentrum in Oisterwijk met een presentatie van Boswachter Frans Kapteijns van Natuurmonumenten (ook bekend van
Twitter (@BoswachterFrans) en van TV bij KoffieMax op donderdagochtend) over
het gebied en het onderhoud en beheer ervan. Uiteraard gebeurt dit onder het
genot van een kop koffie met wat lekkers.
Na deze presentatie gaan we te voet op pad. De route is nog niet bekend, maar is
mede afhankelijk van leuke waarnemingen in de periode voorafgaand aan de excursie, en zal niet langer zijn dan 6 kilometer. Tussen 12.00 en 13.00 eten we ergens op de hei of aan een ven onze lunch. Het lunchpakket staat voor ons klaar in
het bezoekerscentrum. Daarna lopen we verder en zijn niet later dan 15.00 uur
terug bij het bezoekerscentrum en gaat ieder zijns weegs.
Details
- Aanvang 9.30 uur bij Bezoekerscentrum Oisterwijk: Van Tienhovenlaan 5, 5062
SK Oisterwijk, tel. 013-5231800. Probeer niet later dan 9.15 uur aanwezig te zijn.
De reisafstand vanaf Utrecht-Centrum via de A2 is 75 km en duurt ca. 1 uur.
- Kosten: voor leden € 8,75 per persoon, voor introducees € 17,50 per persoon.
Hierbij zijn inbegrepen: 2 koppen koffie of thee en een plak koek/cake bij de uitleg over het gebied, excursiebegeleiding door 1 of 2 boswachters (afhankelijk van
het aantal deelnemers) van Natuurmonumenten/IVN en een lunchpakket.
- Reiskosten dient u te verrekenen met uw chauffeur. Richtprijs hiervoor is € 0,19
per kilometer.
- Het verdient aanbeveling waterdicht schoeisel of laarzen aan te trekken. Wees in
ieder geval voorbereid op alle mogelijke soorten weer. De excursie gaat onder alle
weersomstandigheden door.
- Het maximum aantal deelnemers is 35. Bij overschrijding van dat aantal gaan
leden vóór introducees.
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Aanmelden
Uiterlijk 30 april 2011 kunt u het aanmeldingsformulier op onze website,
www.vogelwachtutrecht.nl, invullen (voor elke deelnemer apart) én het verschuldigde bedrag overmaken op rekening 286944 van Vogelwacht Utrecht, onder
vermelding van “ledenexcursie 2011” en uw lidnummer.

Kampina

Als u niet beschikt over een computer of internetverbinding kunt u zich tot 30 april
telefonisch opgeven bij de secretaris: tel. 030-2280037.
Let op, in verband met afwezigheid van degeen die de excursie regelt, wordt pas
ná 30 april een lijst met deelnemers rondgestuurd.
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