ACTIVITEITENPROGRAMMA
JUNI T/M AUGUSTUS 2022

Dinsdag 14 juni 2022

Act. nr. 13 - Bowlen bij Merlijn in Oosterhout.
Voor onze bowlingliefhebbers hebben wij op dinsdag 14 juni 2 banen gereserveerd bij Merlijn in Oosterhout,
van 14:00 tot 15:00 uur. Vervoer hier naar toe regelt uzelf. Zorg er wel voor dat u op tijd aanwezig bent. U kunt
tevoren aan de balie bij Merlijn de bowlingschoenen met uw juiste schoenmaat ophalen.
Voor de winnaars hebben wij een (klein) prijsje ter beschikking.
Minimum deelnemers 12, maximum 14
(wanneer er meer aanmeldingen zijn kunnen we alsnog een baan meer reserveren)
Datum:
Plaats:
Tijd:
Contact:
Kosten:
Opgave en
betaling vóór:

14-06-2022
Bowling Merlijn, Klappeijstraat 8, Oosterhout
14:00 uur, uiterlijk 13:45 uur aanwezig zijn
Dorothee Oosterhuis
06 48262006
€ 5,00. Consumpties komen voor eigen rekening
1 juni 2022

Donderdag 23 juni / 28 juli 2022

Stamtafel

Voor de stamtafel hoeft u zich niet aan te melden!

Iedere vierde donderdag van de maand vanaf 14.00 uur “Stamtafel” in het Grand Café van de Cammeleur. Het
doel ervan is elkaar ontmoeten, met elkaar 'bij'praten in een ongedwongen sfeer.
Ieder KVG-lid dat zin heeft om te komen is van harte welkom. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:

23-06-2022 / 28-07-2022
De Cammeleur - Grand Café
vanaf 14:00 uur
Dorothee Oosterhuis
consumpties voor eigen rekening

06 48262006

Zondag 3 juli 2022

Start dagfietstochten: voor verdere datums zie: 'vaste activiteiten programma'

Woensdag 10 augustus

Act. nr. 14 - Extra: reeën wandeling Huis ter Heide
Voor het waarnemen van de ree moet je kiezen voor de juiste plaats en de goede tijd. Augustus is de maand
dat reeën bronstig zijn, de paartijd vangt aan. Er vinden zogenaamde toernooien plaats, waarbij mannetjes, de
bokken, elkaar uitdagen en een partner proberen te veroveren. Dit vindt plaats op open stukken, meestal aan
de rand van het bos, op weiden.
De wandeling start bij de parkeerplaats van de Natuurbegraafplaats aan de Middelstraat 1, dat is naast het
oude jachthuis Huis ter Heide in de Moer. Het is dan wel een begraafplaats, maar dat is voor de ree niet van
belang, ze lopen er regelmatig en zoeken hier naar voedsel. We wandelen een gedeelte over het gebied van
de natuurbegraafplaats. De schemer zal langzaam invallen en reeën begeven zich dan naar de rand van het
gebied. Aan de westkant, waar je overigens ook overdag wel een keer de ree op de weiden ziet lopen,
proberen we de eerste groep te gaan zien. Uitdrukkelijk zet ik erbij proberen, want een garantie kunnen we
nooit geven.
Het zien van reeën is geheel afhankelijk van veel factoren, rust in het gebied, het weer en de staat van de
weiden. Lopen er veel mensen rond, dan trekt de ree zich terug in de bosrand, is het winderig en nat, dan is
de kans een stuk kleiner. Hebben er werkzaamheden op de wei plaats gevonden, zoals bemesting, dan kun je
het schudden. Maar gelukkig zijn er nog meer weiden en kansen, dus dat vergroot de kans op een ontmoeting
met de ree.
Onderweg proberen we zo stil mogelijke te zijn, om zo min mogelijk het wild te verontrusten. Natuurlijk dragen
we zoveel mogelijk onopvallende kleding, dus geen witte jas en een donkere broek, maar liefst alles in
dezelfde donkere kleur, echt dat scheelt enorm. Geurtjes gebruiken we ook zo min mogelijk, want juist de ree
is wat dat betreft een speurneus, iets waar je altijd rekening mee moet houden. Windrichting is bij de start al
belangrijk, zo proberen we steeds de wind van voren te houden.
We starten als het nog licht is om 19.30 uur en eindigen in duisternis, rond 22.00 uur, met hopelijk een
bijzondere ervaring rijker.
Let op: deze wandeling is ook toegankelijk voor niet-leden. (ook mannen zijn welkom)
Datum:
Plaats:
Vervoer:
Aanvang:
Contact:
Kosten:
Kosten introducees:
Opgave én
betaling vóór:

10-08-2022
parkeerplaats van de Natuurbegraafplaats, Middelstraat 1, de Moer
Eigen vervoer
19:30 uur
Berty Spruijt
tel. 06 13638060
€ 3,50 voor de gids
€ 5,00
1 augustus / Introducé’s via lid

Donderdag 25 augustus 2022

Stamtafel

Voor de stamtafel hoeft u zich niet aan te melden!

Iedere vierde donderdag van de maand vanaf 14.00 uur “Stamtafel” in het Grand Café van de Cammeleur. Het
doel ervan is elkaar ontmoeten, met elkaar 'bij'praten in een ongedwongen sfeer.
Ieder KVG-lid dat zin heeft om te komen is van harte welkom. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Contact:
Kosten:

25-08-2022
De Cammeleur - Grand Café
vanaf 14:00 uur
Dorothee Oosterhuis
consumpties voor eigen rekening

06 48262006

Zet alvast in de agenda:

Fietstocht met picknick en rondleiding op 22 september 2022

