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                                                       Inhoud 



- 

 

Drachten, September 2012. 

 

Al weer een zomer voorbij…. 

Een zomer met, hopelijk, veel verwondering en bewondering voor de natuur. 

Zelf heb ik in Noorwegen een eland binnen 100 meter voor de auto zien oversteken, 

kraanvogels op het weiland achter de camping mogen aanschouwen, een jonge 

zeeotter  bij één van de eilandjes bij de Noorse kust zien zwemmen, de Jan-van-

genten en de papegaaiduikers op Runde kunnen  bekijken. 

Helaas had de natuur wat te veel beslag gelegd op onze tuin: het onkruid zat overal 

waar we het nu net niet wilden hebben en de naaktslakken hadden  zich te goed 

gedaan aan menig plantje en groente in het moestuintje. 

Zoals jullie kunnen lezen (en hebben kunnen lezen op het excursieprograma) staan 

er nog de nodige uitdagende excursies en lezingen op de rol voor dit jaar. 

 Kom en maak het mee! 

Ook gaat het bestuur weer aan de slag met excursies voor komend jaar. 

Hebt U nog ideeën en suggesties? Graag even een mailtje of een telefoontje! 

We horen het graag! 

Annie 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Foto: Ada 
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                                                       Voorwoord 



 

 
Dag van de Natuur 
Zondag 30 september van 13.00 – 16.00 uur in de bossen van Beetsterzwaag 
 
Zondag 30 september start 13.00 uur de Dag van de Natuur in de bossen van 
Beetsterzwaag. Tot 16.00 uur vertrekt er vanaf de parkeerplaats bij de Poostwei om 
het halfuur een excursie. Deze hebben uiteenlopende thema’s als paddenstoelen, 
bomen, kleine beestjes, vogels, e.d. Elke excursie duurt maximaal een uur.  
Op de startplaats is een veldbiologisch station ingericht. De vele veldbiologische 
deskundigen die de KNNV en Beetsterzwaag rijk zijn staan hier klaar om 
natuurliefhebbers te helpen bij het bestuderen van natuurvondsten en het ontrafelen 
van raadsels van de natuur. Loepen, binoculairs en veldgidsen staan hen hierbij 
terzijde. Je kan hier dus de hele middag terecht met je vragen over de natuur, 
uitzoeken welke bijzondere dingen je in het bos hebt gevonden, planten en dieren 
determineren en deelnemen aan excursies. Voor de dorstige natuurliefhebbers wordt 
koffie en thee geschonken.  
 
Iedereen die na deze dag zelf door wil gaan met natuurstudie hoeft niet met lege 
handen naar huis te gaan. In de aanwezige boekenstand zijn prachtige veldgidsen, 
natuurboeken en andere attributen als bijvoorbeeld loepen te koop. Kom niet alleen 
!  
Dit is een uitstekende gelegenheid om vrienden en bekenden kennis te laten maken 
met de activiteiten van de KNNV. Maak er met elkaar een gezellig natuurdagje uit 
van! Zie ook www5.knnv.nl/drachten of BeetsterzwaagNatuurlijk.nl en let op de 
berichten in de media.  
 
We organiseren deze dag samen met Beetsterzwaag Natuurlijk Genieten (zie 
BeetsterzwaagNatuurlijk.nl). We willen met deze dag zowel de KNNV als de natuur 
rond Beetsterzwaag extra onder de aandacht brengen . 
 
Programma Dag van de Natuur                    Zondag 30 september 2012 
Parkeerplaats Poostwei Beetsterzwaag 
 
13.00 uur het veldbiologisch activiteitenterrein 
is open, tot de sluiting is te bezoeken: 

1. om het halfuur een excursie 
2. het veldbiologisch centrum: 

determineren; onderzoeken; vragen met 
hulp van veldbiologische deskundigen, 
gidsen, loepen en binoculairs  

3. Boekenstand met veldgidsen en 
natuurboeken van de KNNV-uitgeverij  

4. Koek & zopie  
16.00 uur afsluiting 
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                   Dag van de Natuur 
      . 

        



 

 

Vrijdagavond 24 augustus 2012.  

Leiding: Janny en Siep Sinnema. Aanwezig 23 personen.  

De aanmelding was een beetje rommelig daar er geen contactpersoon in de 

Wetterklaver en op de website vermeld stond. In de krant waren Janny en Siep 

vermeld.  

Twee personen hebben zich opgegeven, maar 21 

andere mensen zijn spontaan langs gekomen. Gelukkig 

werkt het weer mee daar het droog is met een 

temperatuur rond de 200C in het begin van de avond. 

Toen wij aankwamen in de tuin stond het witte laken al 

opgesteld en was 

door Janny en 

Siep “stroop” gesmeerd op enkele bomen. Na het 

welkomst- woord worden eerst deze stroopplekken 

geïnspecteerd. Stroop bestaat uit een mengsel van 

oud bier, appelstroop, honing en suiker. Voor 

sommige vlinders is dit onweerstaanbaar. Op dit 

vroege tijdstip vinden we een paar algemene 

soorten. Dan is het tijd voor de koffie/thee gezet 

door twee medewerkers van de tropische kas, munt thee vers uit de tuin. Heerlijk. 

Ondertussen is de lamp aangezet en wordt het 

al een beetje donker zodat de eerste bezoekers 

al op het laken verschijnen. Als lamp wordt een 

open kwik lamp gebruikt die een soort licht 

uitzend waar veel vlinders en insecten op af 

komen. Het laken zit al behoorlijk vol met 

eendagsvliegjes. We zien een paar huismoeders 

en enkele spanners. gedurende de avond 

komen er steeds meer vlindertjes en andere 

insecten aanvliegen als snuitkevertjes, spanners, 

langpootmuggen, gamma uilen en lelievlindertjes die veel 

voorkomen als er waterlelies in de buurt zijn. Op het eind van de avond krijgen we 

nog bezoek van twee heel dure vlindertjes nl. de kopervlinder en het goudvenster. Als 

rond de klok van middernacht het een beetje begint te miezeren breken we op. Al met 

al een prachtige avond, niet met echt spectaculaire waarnemingen maar wat we 

gezien hebben was goed te bezichtigen. Volgend jaar maar weer op het programma.                                                
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Afbeelding 2 Gammauil - Autographa gamma 

Afbeelding 1 Koperuil - Diachysia chrisitis 

Afbeelding 3 Plusia festucae 

NACHTVLINDEREXCURSIE IN DE TROPISCHE KAS VAN BEETSTERZWAAG 



 
 
 
.  

 

 

Aanwezig: Ada, Hans, Mieke, Teddy, Els, Trienke en Roelie. 

Jantje was naar Berlijn en Nel kon niet komen i.v.m. met haar gezondheid.  

Trienke Walstra was erbij op voorstel en uitnodiging van Jantsje. De Drait was nl het 

adoptiegebied voor Trienke bij haar IVN gidsencursus.  

Samenkomst bij de fietsbrug over de Drait tussen de Morra en Himsterfinnen.  

Zaterdag 7 april, 11.00 uur.  

 

Westelijk van de Drait zijn bij de aanleg en inrichting van Himsterfinnen waterpartijen 

aangelegd als opvanggebied voor regenwater. Het systeem bevat een helofytenfilter 

en is zodanig aangelegd dat het water in de wijk circuleert. Er zijn verschillende 

oeverinrichtingen: meer rechte oevers en geleidelijke overgangen oever-water. 

 

Als beheer wordt het gebied begraasd. Vorig jaar hebben de twee “Hansen” (Hans 

Bijl en Hans Nater) van de KNNV een verzoek bij de gemeente ingediend om 

bepaalde gedeelten bij de begrazing uit te rasteren. Daarvoor zijn door de gemeente 

kaarten aangeleverd en die zijn ingetekend door de mensen van de KNNV. Het 

aangegeven gebiedje werd vervolgens prima uitgerasterd. Ook voor dit jaar moet dit 

weer gebeuren om de beplanting in die gebieden te beschermen. Nadeel hiervan is 

wel dat er veel elzenopslag komt. De gemeente heeft dit gemaaid, maar het idee bij 

ons groepje is om dit jaar met de gemeente te overleggen om er een locatie op de 

natuurwerkdag (3 november 2012) van te maken. Afgelopen jaar is dat helaas niet 

gelukt, maar misschien hebben we dit jaar meer kans. 

 

We zijn door het gebied gelopen richting de twee flats in noordelijke richting. Ter 

hoogte van deze flats zijn twee lage vochtige gebiedjes, die vorig jaar bij de 

begrazing zijn uitgerasterd.  Het lijkt ons geschikte locaties om te gaan 

inventariseren. Vooral ook om te kijken welk effect het uitrasteren heeft op de 

vegetatie.  

 

Besloten is om deze twee stukjes in zijn geheel te gaan inventariseren. 

Op de terugweg aan de westkant van de waterpartij is besloten om hier ergens op de 

oever een oeverlocatie te gaan inventariseren. Oppervlakte en de precieze plek wordt 

de eerstvolgende keer vastgesteld. 
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Verslag bezoek Drait Himsterfinnen plantengroepje KNNV 



Wist u dat……. 

*Vleermuizen inderdaad in je haar 

kunnen vliegen? (ervaring van één 

van onze leden) 

*Bij de nachtzwaluw excursie de 

mensen aangehouden werden door 

de politie: wat doen jullie hier zo laat 

in het bos…???!!! 

*Bij de excursie in het Stuttebos de 

eerste 30 cm. Al 30 soorten grassen 

gezien waren? 

*Het 8 juli regende,maar dat de 

roofvogelexcursie toch  heel 

geslaagd was doordat Christiaan de 

Vries wel 2 uur heel boeiend over 

roofvogels verteld heeft….. 

 

Ook is afgesproken om een gedeelte op waterplanten te inventariseren. Ook deze 

plek wordt de volgende keer vastgelegd.  

 

Gemaakte afspraken: 

 Het inventariseren van twee laaggelegen stroken, die bij de begrazing worden 

uitgerasterd. Deze locaties liggen tussen de Drait en de waterloop in de 

Himsterfinnen in. 

 Het inventariseren van een nader te bepalen oeverstrook (locatie en grootte 

nog vastleggen), 

 Het inventariseren van een nader te bepalen plek om waterplanten op te 

nemen.  

 Hans houdt contact met Andre de Vries van de gemeente hierover. 

Datavoorstel:  

4e avond: dinsdag 21 augustus, dezelfde tijd en plaats. 

 

Afspraak hierbij is dat de mensen die kunnen komen en wanneer iemand het 

gebiedje buiten de genoemde tijden wil bezoeken dit kan doen.  

Waannemingen van dit bezoek worden meegenomen in de rapportage. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Wie o wie……. 
komt ons bestuur versterken? 
    
We zoeken nog steeds nieuwe  
bestuursleden…….!!!!! 
Meld U aan! 
we zitten te springen om 
 versterking! 
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                                                       gespot 

Natuurboeken 

Van de uitgeverij van 

de KNNV…Bestel bij 

Nel! 0512 522009 

  



 
 
 
 
 
 
Om 09.30 begonnen we ( 9 deelnemers) onze wandeling rond dit heideveld van het 
Drentse Landschap. Het is een afwisselende heide met natte en droge gedeelten. 
Het weer was mooi, zeker in vergelijking met dit ongewoon koude en natte voorjaar. 
Het heidekartelblad stond in bloei. Veldleeuweriken zongen alom, Boompiepers 
vertoonden hun balts-zangvlucht waar maar bomen stonden en Roodborsttapuiten 
showden op meerdere plekken hun 
fraaie kleuren. Opmerkelijk was dat we, 
op een plek waar ze in het verleden 
broedden, nu  5 paren Tapuit ( één 
mannetje alarmerend ) zagen in de 
buurt van holen, een sterke aanwijzing 
dat ze ook nu daar broeden - iets dat 
zeldzaam wordt. 
In de bosrand hoorden we de 
Wielewaal. Enkele malen zong nog de 
Boomleeuwerik, de meeste waren al 
aan het broeden; 1 exemplaar liet zich 
even zien. 
Een Zwarte Specht vloog roepend voorbij. Verder hoorden en / of zagen we de 

Gekraagde Roodstaart, Bonte 
Vliegenvanger, Grote Lijster, 
Grasmus, Kneu. Vanuit de hoge 
uitzichttoren overzagen we het hele 
veld; in het natte centrale deel sloeg 
een Kievit op een Buizerd, dus een 
broedgeval buiten het 
boerenland. Ook was daar een 
Regenwulp. De hele wandeling van 
ongeveer 7 kilometer eindigde om 
13.00 uur. In totaal hebben we ruim 
35 soorten vogels gezien. 
  

 
 
Meindert Swart. 
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Vogelexcursie op het Doldersummerveld, 13 mei 2012. 
  

 

 



 

 

 

lezing op 18 oktober in de beleefbibliotheek 

excursie op10 november, vertrek 7.30 uur, opgave verplicht. 

Ochtendnevel, bomen staren verstild naar een kil herfstzonnetje. En dan, uit het 
niets, “KRUU”, “KRUUI”, elke vogelaar springt meteen op. Kraanvogels! Lang 
geleden ook in Nederland zo algemeen dat ze zelfs bejaagd werden, nu zitten we 
aan de rand van hun verspreidingsgebied. Sinds enkele jaren broeden er weer 
“kranen” in Drenthe maar we moeten het toch vooral van de steeds massalere herfst 
en voorjaarstrek hebben om ze te zien. Ons land ligt op de vluchtstrook van een 
gigantische snelweg waarlangs elk jaar tienduizenden Kraanvogels heen en weer 
trekken. Vanuit Scandinavië naar Rügen en Diepholz in Duitsland, dan door naar Lac 
du Dèr in Frankrijk. Wat beweegt deze vogels om elk jaar twee keer heen en weer te 
vliegen? Waarom kiezen ze juist voor deze parkeerplaatsen langs hun K1 naar het 
zuiden? Gaat de groei van de aantallen Europese Kraanvogels nog steeds door en 

zullen er meer “kranen” in Nederland gaan 
broeden? 

Op deze vragen wordt in een presentatie van 
bioloog Kees Boele (Haren, GN) een antwoord 
gegeven. Tijdens de excursie hopen we de dieren 
zelf in beeld te krijgen 

De lezing op 18 oktober is om 19.30 uur in de 
Beleefbibliotheek en voor KNNV-ers gratis! 

De excursie op 10 november vertrekt al om 7.30 uur. We gaan naar Diepholtz en dat 
is een dikke twee uur rijden. Deelname is beperkt en het vervoer is gratis! Er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar, dus geef je snel op bij Nellie 0512-541578. 
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Lezing over-  en excursie naar de Kraanvogels 

 



 

 

Lezing van prof. C. Hemelrijk 

 over groepsgedrag bij dieren 

Dinsdag 20 november in de beleefbibliotheek 

Start om 19.30 uur, KNNV-leden gratis toegang. 

 
Prof. dr. Charlotte Hemelrijk 
 
Hoe eenvoudige interacties tussen individuen leiden tot 

complexe patronen in een groep. Dat is kort gezegd waarmee 

Charlotte Hemelrijk, de Groningse hoogleraar zelforganisatie 

van sociale systemen, zich bezighoudt. En dat blijkt met 

allerlei diersoorten te kunnen. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken 

naar schoolvorming bij vissen, vormverandering van 

spreeuwenzwermen en groepsgedrag bij primaten. Zo’n spreeuwenzwerm 

bijvoorbeeld lijkt haast wel magische bewegingen te maken. Zwermen die veranderen 

van trechters naar zandlopers, verdichtingen en verdunningen bieden een boeiend 

schouwspel voor de natuurliefhebber. Hoe doen ze dat toch, waarom botsen ze nooit, 

is er een aanvoerder, hebben ze telepathisch contact? Professor Hemelrijk heeft 

ontdekt met een eenvoudig computerprogramma een dergelijke spreeuwenzwerm is 

te simuleren. Ook de bewegingen van vissenscholen zijn zo in beeld te brengen. 

Maar ook bij hogere dieren als primaten is het soms eenvoudiger dan het aan de 

buiten kant lijkt. Zij toonde bijvoorbeeld aan dat vlooigedrag van apen terug te leiden 

is naar een simpele regel: de nabijheid van een ander en de angst van die ander te 

verliezen. Doorgaans wordt vlooien gezien als teken van verzoening en 

wederkerigheid. Die betekenis is nu dus van de baan.  

In haar lezing vertelt professor Hemelrijk over 

haar onderzoek, de achterliggende theorie en 

laat zij ook die hierbij behorende 

computersimulaties zien. Het wordt een 

boeiend verhaal dat ervoor zal zorgen dat u 

met andere ogen naar groepsgedrag gaat 

kijken.   

De lezing is op dinsdag 20 november en start 

om 19.30 uur in de beleefbibliotheek 

Voor KNNV-leden is deze lezing gratis, anderen betalen €5,-- (bieb-leden) of €6,-- 

(niet bieb-leden)          
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Lezing van prof. C. Hemelrijk over groepsgedrag bij dieren 
 



Mei : 8 mei: Ysvogel in de Sanding : Bas v.d. Wildt 

12 mei:Buizerd op het nest wordt van uit haar kamer gevolgd door ons lid 

Lutske v.d.Meer uit Joure(91jaar !!). Opvallend is het stiekeme aan- en afvliegen 

bij het nest. De vogels laten zich als het ware uit het nest naar beneden vallen 

volgens Lutske. Je ziet nooit een buizerd  in de lucht. Tot twee maal toe hebben 

de buizerds  nijlganzen weten te verdrijven.  

12mei:Koekoek( de roodbruine vorm !!)op de foto in de Sanding bij Els 

Houwing. 

14mei: Boomvalk,jagend op gierzwaluwen boven de Trisken. Erik Wokke 

14mei:Oeverloper in de jachthaven van drachten. Erik Wokke. 

17mei:Ysvogel in de  Sanding. Els Houwing. 

18mei:Fluiter in het bos tegenover het Witte huis inOlterterp. Hotze Simonides 

24mei:Ysvogel in de Sanding. Grauwe gans(2paar met jongen) ook in de 

Sanding.Bas v.d.W. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Foto Ada 
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                                                       waarnemingen 

Juli 

7juli: Geelgors(zingend) en Grote boterbloem bij het bruggetje over het 

Koningsdiep in het Hemrikerpaed. Hotze S 

20juli:Ringmus met jongen in nestkast op de Fluessen. Mieke Edens  

 

 

Augustus: 
 
  

2 augustus:Eekhoorn op De Mersken/Opperhoudmare. Ellie Konings. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 



         

       

 

Met een kop-romp lengte van 70-100 cm is de bever (Castor fiber) is het grootste 
knaagdier van Europa. Hij is in 1826 in Nederland uitgestorven. In 1988 is men 
begonnen met het uitzetten van bevers en inmiddels heeft hij weer een vaste plek in 
onze fauna herovert.  Wordt vaak verward met de beverrat. Voor meer informatie zie 
"Leefwijze en ecologie".  

 

Bever (© Rollin Verlinde) 

Meer info over de Bever 
 Ecologie en levenswijze  

 Voorkomen in Nederland  

 Nederlandse soortenregister  

 (inter)nationale wetten en regels  

 IUCN red list of threathened species  

 Publicaties in de Zoogdierwinkel  

     
Actueel nieuws 

Tijdschrift Zoogdier: Bever terug in 
Groningen & Drenthe  

 Bron: 
www.zoogdierenvereniging.nl 

  

  

  

  

  

Taxonomie 
 

Klasse:     Mammalia (Zoogdieren) 
Orde:       Rodentia (Knaagdieren) 
Familie:    Castoridae (Bevers) 
Geslacht:  Castor 
Soort:       Castor fiber 

 

  
 

Bescherming en status 
 

Streng beschermd 

Rode Lijst NL Zoogdieren (2009):  
gevoelig 
Rode Lijst NL Zoogdieren (1994):  
gevoelig 
Flora- en faunawet (2002):           tabel 
3 
Habitatrichtlijn (1992):                 bijlage 
II en IV 
Conventie van Bern (1982):         
appendix III 

 

 Meer informatie 

 Website: 2012 is het jaar van de 
bever  

 Beverwerkgroep van de 
Zoogdiervereniging  

 Castor: Nieuwsbrief van de 
beverwerkgroep  

 Werkboekje bever voor 
basisscholen (pdf)  

 

           Het jaar van de bever                                             

http://www.zoogdiervereniging.nl/node/183
http://www.zoogdiervereniging.nl/node/183
http://www.zoogdiervereniging.nl/node/183
http://www.zoogdiervereniging.nl/node/242
http://www.telmee.nl/index.php?c=info&mm=spinfo&taxid=8496057&m=chart&scinames=1&year=2000&endyear=2020
http://www.nederlandsesoorten.nl/get?site=nlsr&view=nlsr&page_alias=conceptcard&cid=0AHCYFCTJFLW&q=bever
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=soort&sid=485&version=legislation
http://www.iucnredlist.org/details/4007
http://www.zoogdierwinkel.nl/
http://www.zoogdiervereniging.nl/node/1302
http://www.zoogdiervereniging.nl/node/1302
http://bever.zoogdiervanhetjaar.nl/
http://bever.zoogdiervanhetjaar.nl/
http://www.zoogdiervereniging.nl/node/141
http://www.zoogdiervereniging.nl/node/35
http://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Bever/downloads/Werkboekje%20Het%20jaar%20van%20de%20Bever.pdf
http://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/Bever/downloads/Werkboekje%20Het%20jaar%20van%20de%20Bever.pdf


KNNV AFDELING DRACHTEN E.O.; ENKELE GEZAMENLIJK MET AFDELING LEEUWARDEN 

Voor alle activiteiten geldt NIET KNNV leden betalen €3,-.    kijk voor actuele 

veranderingen en informatie op onze site: www5.knnv.nl/drachten  

Als je mee wilt rijden moet je je wel aanmelden, anders loop je het risico dat er geen 

plaats is. 

 Zaterdag 22 sept 

Aanvang: 10:00 uur 

Startpunt: 

Vogelkijkhut 

Ezumakeeg 

De jaarlijkse najaarstrek van vogels aanschouwen in 

Lauwersmeergebied o.l.v. Hotze Simonides. 

Starten in vogelkijkhut van Ezumakeeg. 

Vertrek Meldij 9:00 uur. 

 Contact Nellie Oosting 0512-541578 

Zondag 30 sept. 

Aanvang: 13:00 uur 

Startpunt: P-terrein 

langs de Poostweg 

Dag van de Natuur! 

 Locatie Poostweg bij Beetsterzwaag. 

Er zullen diverse excursies zijn. Bij het startpunt zijn experts 

aanwezig die meegebrachte vondsten graag onderzoeken.  

Zaterdag 6 oktober 

Aanvang 14.00 uur 

Vertrek Meldij:13.00 

Derde seizoenexcursie in het Stuttebos, nu 

paddestoelen. We starten vanaf het parkeerterrein bij de 

brug over de Linde in de Bekhofweg van Olderberkoop naar 

Zandhuizen.Contact: Adrie Mens 0512 522304.  

Donderdag 18 okt 

Aanvang: 19:30 uur 

Locatie: Beleef- 

bibliotheek Drachten 

Lezing over  kraanvogels in de bibliotheek. 

Dit is mede als voorbereiding op de excursie 

 naar Diepholz op 10 november. 

Zaterdag 27 okt. 

Aanvang: 19.30 uur 

Startpunt:  

P-Merkelân 

Nacht van de nacht. 

Verzamelen op het parkeerterrein bij het hertenkamp aan de 

Merkenlân te Beetsterzwaag 

 Contact: Frank van den Haak. 06-14613364. 

Zaterdag 3 nov. 

(onder  voorbehoud) 

 

Landelijke natuurwerkdag. Ook de KNNV Drachten e.o. 

probeert hier een invulling aan te geven. Of het lukt…???? 

Kijk voor informatie hierover op onze 

 site www5.knnv.nl/drachten 
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           Activiteiten  september2012-januari 2013 



 

Zaterdag 10 nov. 

Vertrek:7.30 u Meldij 

 

Dagexcursie kraanvogel kijken bij Diepholtz in Duitsland.  
Opgave verplicht. Dit kan bij  Nellie Oosting tel.0512-541578. 
Verdere  informatie vindt U op blz. 9 van deze confo. 
Meenemen:  lunchpakket en drinken. 

Dinsdag 20 nov. 

Aanvang: 19:30 uur 

Locatie: Beleef- 

bibliotheek Drachten 

Lezing van prof. C. Hemelrijk over groepsgedrag bij dieren 

in de beleefbibliotheek. 

Zie voor meer informatie blz. 10 van deze confo. 

KNNV-leden gratis toegang. 

Zaterdag 8 dec. 

vertrek: 8.30 u. 

bij de Meldij. 

De jaarlijkse Ganzen en Eenden zoektocht in Friesland. 
Opgave bij Hotze Simonides. Tel.0512 514382.  
Max. aantal deelnemers: 15 personen. 

Zondag 6 januari 

2013 

Aanvang 10.00u. 

Nieuwjaarsexcursie Oranjewoud. 
Bij Tjaarda Chocolademelk drinken. 
Vertrek Meldij: 9.30u. 
Contact: Ada van Binsbergen. Tel.:0512 880985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s Ada 
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