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Van de activiteitencommissie
Ook voor 2022 heeft de activiteiten commissie van Natuurvereniging Geaflecht haar uiterste best
gedaan om weer een interessant en veelzijdig aanbod aan lezingen te organiseren. Vorig jaar
moesten we de meeste lezingen annuleren in verband met maatregelen tegen het heersende coronavirus. De vooruitzichten leken goed maar op dit moment zijn we weer terug bij af. Het virus is
in volle omgang terug. Wat 2022 in dit verband gaat brengen, is voor ons als activiteitencommissie niet te overzien. We blijven positief maar het kan zijn dat we ook in het komende seizoen opnieuw lezingen moeten annuleren. Maar we gaan er vanuit dat ze doorgaan. Mocht het niet mogelijk zijn dan communiceren wij hierover op onze website (geaflecht.nl). Het is dus verstandig voor
je naar een lezing gaat eerst even onze website te raadplegen voor de laatste stand van zaken. Dit
kan een vergeefse reis besparen.

Dia-lezing Judith Bouma over het Fochtelooërveen
op 25 januari
Wie Fochtelooërveen zegt, zegt
Judith Bouma. Al sinds 2003
zwerft zij door dit 3200 ha grote
natuurgebied van Natuurmonumenten. Begonnen met het inventariseren van het Veenhooibeestje, een zeldzaam vlindertje,
begon zij al snel ook waarnemingen van andere vlinders, libellen, rupsen en reptielen te
verzamelen. Om het determineren van al dat vliegende en kruipende spul wat te vergemakkelijken maakte zij veel foto’s. En
dat liep flink uit de hand….Maar
de foto’s vielen ook nog eens
goed in de smaak. Om anderen Wilde zwaan met jongen in het Fochtelooërveen
ook de gelegenheid te bieden om
de foto’s te bewonderen werd een website ingericht: www.fochtelooerveen.info en daarnaast een
Facebook pagina (www.facebook.com/fochtelooerveen.info) opgericht met prachtige foto's met de
nodige informatie over dit unieke natuurgebied. Inmiddels heeft deze Facebook pagina een kleine
tweeduizend trouwe volgers. Kortom, reden te over om Judith te vragen een lezing te verzorgen
voor onze natuurvereniging. We zijn er dan ook trots op dat Judith, als ambassadrice van het Fochtelooërveen, een avond komt verzorgen met prachtig beelden én informatie over dit bijzondere
hoogveengebied.
Plaats: De Draaier (Voltawerk), Stationsweg 76 Gorredijk
Tijdstip: 20.00 uur
Datum: Dinsdag 25 januari 2022
Kosten: Leden gratis. Niet leden 4 euro
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Dia-lezing over de ooievaar op 17 februari
Haye Folkertsma van It Eibertshiem in Eernewoude verzorgt op 17 februari
een lezing over ooievaars. Al vele eeuwen is de ooievaar één van de opvalgels. Niet alleen om zijn grootte en opvallende zwart-wit tekening en fel rode
maar vooral ook omdat de vogel zich dicht bij de mensen ophoudt. Dit in
met zijn opvallendheid zorgt ervoor dat iedereen de ooievaar kent. In ons
daarbuiten is de ooievaar dan ook verweven met onze folklore. Vroetoen zo rond 1980 op sterven na dood in Nederland en nu weer
beeld.

2022 voor ons
lendste vosnavel,
combinatie
land en ver
ger talrijk,
volledig in

George Bernard Shaw schreef in 1856, de wijze woorden:
ER ZIJN TWEE TRAGEDIES IN HET LEVEN,
DE ENE IS NIET TE KRIJGEN WAT JE BEGEERT,
DE ANDERE IS HET WEL TE KRIJGEN.
Het heeft er soms de schijn van dat deze wijsheid ook opgeld doet
voor de ooievaar. Want
de reacties lopen uiteen van; wat fantastisch dat ze weer terug zijn tot, afschieten en nesten in de
weidevogelgebieden verbieden en omzagen. Typisch Nederland, wat mij betreft. Daarom deze
avond een beeld vanuit de historie en van de afgelopen 50 jaar en een toekomstperspectief! Dit
onderbouwd met feiten vanuit langdurig onderzoek maar vooral ook door 50 jaar de ooievaars op
de voet volgen. Veel mensen menen te weten wat een ooievaar eet, maar klopt dit ook. Ik sta bijvoorbeeld ook vaak onder een ooievaarsnest en wordt dan aangesproken door een willekeurige
Nederlander (wie dan gelukkig niet weet wie ik ben) en die vertelt mij dan gelijk dat de ooievaar
die ik in de kijker heb, het mannetje is. Ben ik dan die sukkel die al 50 jaar achter die vogels aansjouwt en nog steeds het verschil niet ziet? En naast het verhaal krijgt u de ooievaars natuurlijk
ook in beeld.
Plaats: De Draaier (Voltawerk), Stationsweg 76 Gorredijk
Tijdstip: 20.00 uur
Datum: Donderdag 17 februari 2022
Kosten: Leden gratis. Niet leden 4 euro

Dia-lezing waarom zingen vogels?
op 15 maart
Vogelzang is niet anders dan “schelden naar de buren”.
Op 15 maart 2022 houdt vogelkenner Dick de Vos een ludieke en
gevarieerde lezing over vogels en vogelzang. Aan de hand van geluidsopnames gaat hij in op verschillende theorieën over het ontstaan van vogelzang, zowel uit de ornithologie als uit de mythologie. Vroeger dacht men dat vogels zingen omdat ze blij zijn, of om
mensen troost te geven of God te eren. Moderne verklaringen wijzen op de functie van vogelzang om het andere geslacht te lokken
of om het territorium te verdedigen tegenover naburige mannetjes. We horen de rauwe geluiden van de Archeopterix, de hemelse
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zang van de veldleeuwerik maar ook geluidsimitaties door vogels en fragmenten van componisten
die andersom vogelzang hebben geïmiteerd of verwerkt: van Messiaen en de Beatles.
Dick de Vos is natuurgids voor IVN Leiden en schrijver van verschillende vogelboeken waaronder
de Veldgids vogelzang en de Veldgids Vogeltrek. Zijn boek Wat zingt daar kwam in de shortlist
van de Jan Wolkersprijs 2020. Recentelijk verscheen nog een boek van zijn hand over de nachtegaal. De boeken zijn met 10% korting te koop na afloop van de lezing.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Zaal:
Kosten:

Dinsdagavond 15maart 2022
20.00 uur
De Skâns te Gorredijk
Activiteitencentrum
Leden gratis. Niet leden 4 euro.

Lezing Koos Dijksterhuis op
donderdag 14 april
Als activiteitencommissie zijn we zeer verheugd dat we
het lezingenseizoen mogen afsluiten met een avondvullende bijdrage van Koos Dijksterhuis op 14 april 2022.
Koos Dijksterhuis studeerde biologie en sociologie in
Groningen. Hij heeft een dagelijkse column over natuur
in Trouw, heeft artikelen geschreven voor onder meer
NRC Handelsblad, de Volkskrant, Intermediair en Vogels. Hij is een begenadigd verteller waarbij
de vrolijke noot zeker niet ontbreekt.
Regelmatig verschijnt er een boek van zijn hand. Recentelijk nog een boek over de zwarte specht
uit de vogelserie van uitgeverij Atlas Contact. In deze reeks verscheen eerder al zijn boek over de
spreeuw. De spreeuw staat centraal vanavond, maar Koos zou Koos niet zijn als niet ook andere
natuurzaken aan de orde zouden komen. Eén ding hebben ze gemeen, hij kan er geanimeerd over
vertellen.
Dit belooft een leerzame én vrolijke avond te worden die we zeker niet graag zouden missen.
Toch?
Datum:
Tijd:
Plaats:
Zaal:
Kosten:

Donderdagavond 14 april 2022
20.00 uur
De Skâns te Gorredijk
Ronde zaal
Gratis. We bestaan dit jaar 40 jaar en als Natuurvereniging trakteren we onze
leden en andere belangstellenden.

Weidevogels excursie op zaterdag 7 mei
Een excursie naar de natuurboerderij Gouden Boaiem en de weidevogels op het eiland.
We verwachten jullie zaterdag 7 mei om 10:00 uur op de Waechswal. Hier is voldoende parkeergelegenheid.
De schipper en boer Klaas ontvangen jullie en jullie varen met de Fryske Boerepream naar de
Gouden Boaiem waar ik (Pytsje Bokma) jullie ontvang met koffie en cake.
Na de ontvangst en rondleiding over de boerderij gaan jullie het veld in. Jullie lopen naar de andere boerderij waar de praam weer klaar ligt. Onderweg komen jullie van alles te weten over “ons”
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unieke eiland en de weidevogels. Trek stevig schoeisel aan of
laarzen want er zijn geen verharde wegen. We verwachten dat
jullie rond 12:30 weer terug zijn bij de auto’s.
Het minimale aantal personen is 12. Vanaf 18 personen vaart
er een tweede praam.
Onze excursies zijn helaas niet geschikt voor mensen die
slecht ter been zijn. Als de weerberichten slecht zijn dan annuleren we de excursie in overleg. De boot is namelijk niet
overdekt.
Zie voor meer info: www.goudenboaiem.nl
Vooraf aanmelden: via email: info@dutraco.frl of vaste
nummer 0513-541725 of mobiel/app: 06 5155 9832, Wietze van der Meulen.
Vertrek: 9.00 uur bij de Skâns te Gorredijk
Plaats: Loswal (Waechswal 1) te Woudsend
Datum: zaterdag 7mei 2022
Tijdstip: 10.00 op de Loswal. Voor deelnemers die gezamenlijk willen rijden, starten we om
9.00 uur bij de Skans te Gorredijk. Graag doorgeven bij het aanmelden. Leden 5 euro, niet
leden 11,50 euro

