
                                                                                                                                               
 

 
Programma Dutch Birding Vogelweek 16-19 oktober 2015 

VOLLEDIG PROGRAMMA 

Vrijdag 16 oktober: 

10.00 - 18.00 uur Vogelinformatiecentrum geopend voor service en schoonmaken 
van uw verrekijker of telescoop. 

20.00 uur    Zaal Eierlandsche huis open voor koffie 

20.30 uur    Opening van het weekend door Dutch Birding-voorzitter Arjan 
van Egmond. 

20.45 uur    Waarnemingen uitwisselen met Vincent Stork (heeft u mooie of 
interessante foto's gemaakt die dag lever ze dan vooraf in bij 
Vincent zodat hij ze kan gebruiken bij zijn waarnemingenlog). 

21.15 uur    Pauze 

21.30 uur    Determinatielezing over het Roodborsttapuitencomplex door 
Diederik Kok. 

 

Zaterdag 17 oktober 

10.00 - 18.00 uur  Swarovski-dagen in het Vogelinformatiecentrum 

9.00 uur      Vogelherkenningsexcursie olv Arjan Dwarshuis 
(www.arjandwarshuis.com) vanaf het Vogelinformatiecentrum 

9.30 uur      Vogelexcursie met minibusje onder leiding van Jos van den 
Berg van www.birdingtexel.com 

13.30 uur    Bladkoningexcursie onder leiding van Arjan van Egmond 

14.00 uur    Vogelexcursie met minibusje onder leiding van Jos van den 
Berg van www.birdingtexel.com 

14.30 uur    Bladkoningexcursie onder leiding van Marc Guyt 

18.30 uur    Zaal Eierlandsche Huis open voor koffie / aanvang buffet 

19.00 uur    Aanvang Hollandse Stamppotten buffet. 

20.00 uur    Zaal Eierlandsche Huis open voor koffie lezing 

http://www.arjandwarshuis.com/
http://www.birdingtexel.com/
http://www.birdingtexel.com/
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20.30 uur    Waarnemingen uitwisselen met Vincent Stork (heeft u mooie of 
interessante foto's gemaakt die dag lever ze dan vooraf in bij 
Vincent zodat hij ze kan gebruiken bij zijn waarnemingenlog). 

21.00 uur    Lezing Arjan Dwarshuis over zijn Biggest Year 2016, gevolgd 
door een lezing van Sander Lagerveld over de zoektocht naar 
de Mandala. 

  

Zondag 18 oktober 

10.00 - 18.00 uur  Swarovski-dagen in het Vogelinformatiecentrum 

9.00 uur     Vogelherkenningsexcursie olv Arjan Dwarshuis 
(www.arjandwarshuis.com) vanaf het Vogelinformatiecentrum 

9.30 uur      Vogelexcursie met minibusje onder leiding van Jos van den 
Berg van www.birdingtexel.com  

13.30 uur    Bladkoningexcursie onder leiding van Arjan van Egmond 

14.00 uur    Vogelexcursie met minibusje onder leiding van Jos van den 
Berg van www.birdingtexel.com 

14.30 uur    Bladkoningexcursie onder leiding van Marc Guyt 

20.00 uur    Zaal Eierlandsche Huis open voor koffie 

20.30 uur   Waarnemingen uitwisselen met Vincent Stork (heeft u mooie of 
interessante foto's gemaakt die dag lever ze dan vooraf in bij 
Vincent zodat hij ze kan gebruiken bij zijn waarnemingenlog). 

21.00 uur    Uitreiking van de prijs soort van het weekend. LET OP: 
Winnaar wordt geacht aanwezig te zijn. zo niet dan gaat de 
prijs naar de opvolgende. 

21.15 uur    Lezing door Laurens Steijn van Birdingbreaks over een 
interessante vogelplek. 

 

Maandag 19 oktober 

 

10.00 - 18.00 uur Vogelinformatiecentrum geopend voor service en schoonmaken 
van uw verrekijker of telescoop. 

http://www.arjandwarshuis.com/
http://www.birdingtexel.com/
http://www.birdingtexel.com/

