
Vogel zeil excursies 2012 
In samenwerking met Staatsbosbeheer 

 
Meer informatie en aanmelden op: www.fogol.nl of klik op 'lees meer' 

 
 

 

De kokmeeuw, ongemerkt een echte trekvogel  
17-mei 2012 hemelvaartsdag € 39,50 
   

 Dat het niet zo goed gaat met een gewone soort als de Kokmeeuw zou 
je niet zeggen als je langs de Kreupel vaart. In de voorheen 
belangrijke broedgebieden van de duinen is de kokmeeuw o.a. door.. 

lees meer >>  

 

Vogelen, is dat leuk? 
 28-mei 2012 tweede pinksterdag € 39,50 
   

 Deze excursie organiseren en voor natuurliefhebbers, vogelaars maar 
ook voor die mensen die net de vogelwereld aan het ontdekken zijn en 
zich afvragen, vogelen, is dat leuk? En hoe doe je dat dan? 

lees meer >>  

 

Oud en nieuw landschap in en rond het IJsselmeer 
 17-juni 2012 zondag € 49,50 
   

 Sinds 28 mei 1932 heet het natte hart van Nederland IJsselmeer in 
plaats van Zuiderzee en is het water zoet in plaats van zout. Dat was 
een ingrijpende wijziging, maar het is niet de enige landschappelijk 
verandering.. 

lees meer >>  

 

Groot ouders en uw klein kinderen vogelzeiltocht 
20-jun 2012 pinkster 3 € 29,50 
   

 Deze vaartocht organiseren we speciaal voor de opa's en oma's, 
buurmannen en buurvrouwen en oom's en tante's maar ook ouders die 
het belangrijk vinden dat hun (klein)kinderen bewust zijn van hun 
omgeving.. 

lees meer >>  

 

Zeilen naar de grootste visdiefkolonie van Europa 
 4 &14 juli 2012 woensdag & zaterdag € 39,50 
   

 Hoe zal het de visdieven van De Kreupel in 2012 vergaan? Het 
IJsselmeer is een groot zoetwatermeer dat vanwege de omvang en 
kwaliteit plaats biedt aan omvangrijke populaties van vele 
vogelsoorten. De visdief is.. 

lees meer >>  

http://www.fogol.nl/excursie-seizoen-2012/excursie-17-mei�
http://www.fogol.nl/excursie-seizoen-2012/excursie-28-mei�
http://www.fogol.nl/excursie-seizoen-2012/excursie-17-juni�
http://www.fogol.nl/excursie-seizoen-2012/excursie-20-juni�
http://www.fogol.nl/excursie-seizoen-2012/excursie-4-a-14-juli�


 

Zeilen naar de grootste zwarte stern slaapplaats  
 3 & 11 aug '12 vrijdag & zaterdag € 49,50 
   

 Wist u dat vogeleiland de Kreupel in het najaar de belangrijkste 
slaapplaats is voor zwarte sterns in Europa? Tijdens deze excursie 
zullen we deze enorme slaapplaats van de zwarte sterns aandoen. In 
het najaar is vogeleiland de.. 

lees meer >>  

 

 

           
          Per excursie ontvangen de éérste tien aanmeldingen gratis het  
          boekje 'Ontdek de natuur aan het IJsselmeer'! (Een exemplaar per 
          aanmeldformulier). 

 

http://www.fogol.nl/excursie-seizoen-2012/excursie-3-a-11-aug�

