Scholeksterweekend 2018- meld je nu aan!

Het eerste Scholekster weekend vond plaats op Schiermonnikoog in februari 2010. Ook het tweede
Scholekster weekend vond plaats op Schiermonnikoog en wel begin april 2011. Sindsdien zijn er
Scholekster weekenden geweest op Ameland, Haamstede in Zeeland, Wieringen, Terschelling en Texel.
Tijd dus om weer eens naar Schiermonnikoog te gaan. Te meer daar op Schier de afgelopen jaren heel
veel geringde Scholeksters intensief in de zomer worden afgelezen, maar niet in de winter. Aan
gekleurringde Scholeksters geen gebrek. Ze zijn er in alle soorten en maten het hele jaar door.

Dit is de uitgelezen kans dus om op het mooiste waddeneiland (sterker nog de mooiste plek van
Nederland) wederom andere Scholeksterfanaten te ontmoeten, leuke en interessante lezingen te
volgen, plannen te maken voor de toekomst, maar ook om gezamenlijk het veld in te gaan. Natuurlijk
zal er veel aandacht zijn voor wat er het afgelopen jaar bereikt is in het kader van CHIRP
https://www.chirpscholekster.nl/ en wat de plannen zijn voor het komende jaar.
KORTOM : Geef je nu op om van dit bijzondere weekend te komen genieten !!! En om veel en
bijzondere ringen af te lezen. En neem voor dat laatste ook je camera mee. De Schierse Scholeksters
worden zelden op de foto vastgelegd.
Verspreid over het eiland zijn verschillende goed bereikbare hoogwatervluchtplaatsen (HVP’s), waar ’s
winters vele duizenden Scholeksters verblijven. Hoogwater is op 1 febr. om 11:05 uur, op 2 febr. om
11:53 uur, op 3 febr. om 12:50 uur en op 4 febr. Om 13:35 uur. Dit houdt in dat we direct na het ontbijt
naar de HVP’s vertrekken – in het ideale geval zijn we daar aanwezig met opkomend water als de vogels
naar de HVP worden gedreven en zich steeds verplaatsen (en niet met pal hoogwater als ze tijdenlang
heel irritant op een poot stil staan).
Net als eerder kunnen we terecht in het veldbiologisch station de Herdershut, Heereweg 10, 9166 SE
Schiermonnikoog. Het weekend begint in principe op vrijdag 2 februari en eindigt zondag 4 februari
2018, maar een dag eerder komen, dus al op donderdag 1 februari, is mogelijk. Dat moeten we wel van
tevoren weten natuurlijk. Het onderkomen bestaat uit een aantal goed verwarmde slaapzalen met
stapelbedden. Er is plaats voor maximaal 34 personen. Er is een grote keuken waar voor de hele groep
gekookt kan worden. Daarnaast is er een grote algemene ruimte, waar we lezingen kunnen houden en
gezamenlijk kunnen eten. En er is gratis internet.
Schiermonnikoog is goed bereikbaar met openbaar vervoer. Met de trein naar Groningen of
Leeuwarden en dan met de bus naar Lauwersoog waar de boot vertrekt. De dienstregeling van de boot
voor 2018 is nog niet bekend maar zal vermoedelijk weinig verschillen van die voor 2017:

T.z.t. is de nieuwe dienstregeling beschikbaar op https://www.wpd.nl/schiermonnikoog/dienstregeling/.
In de haven van Lauwersoog zijn goede parkeermogelijkheden als je niet met openbaar vervoer wilt
komen. Van de pier op Schier kun je naar de Herdershut lopen, maar je kunt ook een fiets huren bij de
boot. Dat is zeker aan te raden als je verder weg gelegen HVP’s wilt bezoeken.

We zullen gedurende 2 of 3 dagen, afhankelijk van de aankomst van de deelnemers de verschillende
hoogwatervluchtplaatsen (HVP’s) bezoeken om gekleurringde Scholeksters af te lezen. Vergeet niet de
nieuwe birdring app te installeren http://birdring.nl/.
Gedurende het Scholeksterweekend hebben we de ook de beschikking over een grotere ruimte waar
wederom leuke en interessante presentaties verzorgd kunnen worden. Bij deze dus het verzoek om je
snel op te geven als je iets wilt vertellen.
Beamer en scherm zijn aanwezig.
Kosten:








Parkeren in Lauwersoog kost € 5,- per kalenderdag http://www.scheepspark.nl/
Bootkosten: retourticket ongeveer € 15,Als je zelf geen fiets meeneemt dan kun je bij de haven op Schier een fiets huren
Als je in de Herdershut overnacht zijn er geen overnachtingskosten.
Kosten ontbijt en lunch per keer € 5,Kosten diner € 15,- per keer
Linnengoed zelf meenemen. De stapelbedden hebben goede matrassen en er zijn dekens en
kussens, maar niet in overvloed. Als je zeker wilt zijn dat je het warm genoeg hebt ’s nachts,
neem dan je slaapzak mee.

Bij deze verzoeken wij je zo spoedig bijgaand opgave formulier in te vullen en per e-mail terug te sturen.
Op basis daarvan maken wij dan weer een mooi programma.
Voor vragen kun je terecht bij Bruno Ens, bruno.ens@sovon.nl, 06 10 66 44 69

Een van de oudste Scholeksters die je kunt tegenkomen op Schier is WR012G3. In 1985 als kuiken
geringd op de plek waar de vogel nu al jaren broedt op korte afstand van de Herdershut.

