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Excursies gaan weer van start
Het gaat snel dit voorjaar. Veel voorjaarssoorten staan in volle bloei. De pinksterbloemen zijn met
Pasen al op z’n mooist. Het speenkruid begint al weg te schrompelen, wat ook te maken heeft met de
droogte dit voorjaar. In ieder geval is het de hoogste tijd om weer op pad te gaan.
Er zijn verschillende verzoeken binnengekomen. Zo heeft Jan Koopman gevraagd of we weer een deel
van de golfbaan in Winkel inventariseren. Voor de Stichting Veldzorg gaan we een paar eilandjes in het
Oosterdelgebied bekijken. Verder zijn we gevraagd om een weiland bij de eendenkooi bij het Zand te
inventariseren. Tenslotte gaan we een stukje van de Westfriesche Omringdijk onderzoeken. We krijgen
het dus druk dit seizoen! Vanaf 7 mei gaan we weer iedere dinsdagavond op stap.

Droevig bericht
In dit mooie voorjaar helaas ook een droevig bericht. Thea Spruijt
zal niet meer met ons meelopen. Afgelopen zaterdag, 20 april, is
Thea overleden. Ze was al enige tijd ziek, maar het einde kwam
toch nog snel. Thea was iemand met enorme plantenkennis.
Tijdens excursies wilde ze die kennis graag met ons delen. We
zullen Thea missen.
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Eerste excursie:
Dinsdagavond 7 mei: Vlindertuin Groene Voet
We beginnen het seizoen rustig met een bezoek aan de Vlindertuin in de Groene Voet. Weer even
kennismaken met veel algemene soorten. Verzamelen om 19.30 uur in de vlindertuin aan het Klaas
Bootpad, tegenover Sportinstituut Tom van der Kolk.

Floronexcursie
Voor wie niet kan wachten is er op vrijdagmiddag 3 mei al een Floron-excursie:

Inventarisatie-excursie Wormerveer (Floron district Noord-Holland midden)
vrijdag 3 mei 2019 13:00
Ten oosten van station Wormerveer ligt kilometerhok 115-500 waar lange tijd niet is geïnventariseerd.
Door dit hok loopt de Zaan. Het omvat verder een woonwijk met waterpartijen, bedrijventerrein en
parkje, kortom een prima hok voor beginners en gevorderden om kennis op te doen of op te frissen
aan het begin van het seizoen. Er wordt gedetermineerd met een flora. Verzamelen om 13:00 uur bij
het parkeerterrein van de Dekamarkt Koetserstraat 1, 1531 NX Wormer. De excursie is rond 16:30
uur afgelopen.
Aanmelden gewenst bij Jeanette den Herder florond13@gmail.com
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Pieter Korstanje,
072-5622278,
06- 55448866
f2hheipie@hetnet.nl

