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80 jaar passie voor vogels

Uitnodiging voor het
jubileumevenement

op zondag 16 april 2023
van 9.30 tot 16.00 uur

Locatie:
De Poelboerderij

Veerdijk 106 Wormer

De Poelboerderij en omgeving (vliegerfoto: Tom Kisjes)



 Uitnodiging voor 16 april a.s.
Het bestuur van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” nodigt u van harte uit deel te nemen aan ons evenement
ter gelegenheid van het 80-jarig jubileum op zondag 16 april a.s.
Deze dag duurt van 9.30 uur tot 16.00 uur. Deelname en uw bezoek is gratis. 

Waar vindt het plaats
De viering van het 80-jarig jubileum vindt plaats in en rond De Poelboerderij
aan de Veerdijk 106 te Wormer.
Kijk voor de locatie en bereikbaarheid van het bezoekerscentrum van
De Poelboerderij op www.bezoekerscentrumpoelboerderij.nl 

Wij adviseren deelnemers uit onze regio zoveel mogelijk met de fiets te komen. 
Er is genoeg stallingsruimte voor fietsen. 
Parkeren van auto’s: langs de afrit van de Noordweg richting Oostknollendam ligt een groot parkeerterrein
(rechtsaf bij het bord in de berm). Let op: het is niet toegestaan op het terrein van De Poelboerderij zelf te parkeren of
op het aangrenzende terrein van scheepswerf Bijdam!

 Programma
 Er vinden op deze dag diverse activiteiten plaats;

 Kinderactiviteiten zoals voerplankjes en ‘broodroosters’
    voor de vogels timmeren, waterbeestjes vangen en op naam
    brengen en uilenballen uitpluizen

Waterbeestjes vangen en op naam brengen
is altijd een leuke bezigheid

 Vaarexcursies
    (aanmelden bij de stand van de Vogelwacht
    op de dag zelf.  Vol is vol!)

Er vinden in totaal 8 vaarexcursies plaats

 Er is een aantal informatie-stands waaronder
    Vogelbescherming Nederland, de werkgroep Roofvogels en Uilen,
    de PPC-informatie- en verkoopstand en verrekijkerspecialist en
    reparateur Wim de Boer uit Wormer. Ook De Poelboerderij zelf
    promoot haar activiteiten en heeft hun verkoopwinkeltje open.

 Een doorlopende lezing over de Zaanse natuur en vogels in de filmzaal.

 De waterspeelplaats is een mooie plek voor de kinderen.

 In De Poelboerderij is de bar open voor het kopen van (fris)dranken en versnaperingen. 

We hopen op een mooie voorjaarsdag en daarmee een gezellige,We hopen op een mooie voorjaarsdag en daarmee een gezellige,
leuke en druk bezochte jubileumviering!leuke en druk bezochte jubileumviering!

Uilenballen uitpluizen is leuk voor jong en oud


