
WADLOPEN 
Zondag 1 juli 2018 

Programma: 
 

 14.30 uur verzamelen bij ’t Kuitje (Oostoeverweg 80, 1786 PS, Den Helder) 
 PowerPoint presentatie:  

Hierin wordt al een indruk gegeven van het Wad. 
 Excursie: 

Tijdens de natte excursies wordt u meegenomen op het Wad en wordt u alles verteld over het 
leven op en in de bodem van het Wad.  
U kunt dan zelf met b.v. een greep in de bodem zoeken naar daarin levende dieren en met een 
schepnet zoeken naar vissen en krabben etc… 
Na de excursie wordt de gevonden levende have meegenomen naar ’t Kuitje om deze beter te 
kunnen bekijken.  
Onder microscopen kan e.e.a worden bestudeerd en worden vragen door de vrijwilligers 
beantwoord. 
Tijdens de excursie dienen vragen beantwoord en opdrachten uitgevoerd te worden. 
Opzoek naar pootafdrukken van vogels en hier een gipsafdruk van maken. 

 Na afloop is er een hapje en een drankje beschikbaar. 
 Het duurt ongeveer tot 19.00uur 

 
Kleding:  
Deze worden tijdens de excursie vies en nat (aangeraden wordt om oude kleding te dragen). 
Schoenen moeten goed vast kunnen; zware schoenen, laarzen of schoenen met klittenband zijn niet 
handig. 
Surf-/waterschoenen of hoge linnen schoenen (type All-stars) zijn zeer geschikt hiervoor. 
Na de excursie kunt u zich afspoelen met zoetwater, dus denk aan een handdoek en schone kleding. 
Het is ook vaak kouder dan op het land, een paar warme lage kleding zijn onmisbaar. 
Bij mooi warm weer kan je prima in een korte broek / T-shirt het wad op. 
 
Leeftijd vanaf 6 jaar 
 
Geen zwemdiploma nodig, maar dan wel onder begeleiding van een volwassene. 
 
Kosten:   kinderen  € 3,50,- 

Volwassen   € 5,- 
 
Sluitingsdatum:  24 juni 2018, opgave bij Chantal de Boer of in brievenbus v/d administratie 
 
Familie / vrienden zijn ook van harte welkom. 
 
================================================================== 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………… 
Leeftijd:……………………………………………………………………………………….. 
Zwemdiploma: ja / nee 
Telefoonnummer (in geval van nood):………………………………………………………… 


