
ARK-AVONDEN

Plaats: Onze Ark, Sint-Michielslaan 35, 8200 Sint-Michiels (Brugge)
om 20u

Info en organisati e: NP Brugge: 
Patrick Keirsebilck: 0473/89.22.77 

of Régy Goemaere: 0477/44.98.79.

Heb jij ooit al gehoord van deze opmerkelijke verschijning? De lepelbekstrand-
loper is één van de zeldzaamste vogels ter wereld.  Tijdens deze ARK-avond 
duiken we in de pluimen van deze strandloper en nemen we de bescherming 
van de soort even onder de loep. Na deze introducti e volgt een spectaculair 
reisverslag.  Mergusser Billy trok samen met zijn vriendin Annelies op expediti e 
en slaagde er in om een nieuwe populati e van deze uiterst bedreigde schoon-
heid te ontdekken. Op hun zoektocht naar de kleurrijke strandloper stonden ze 
oog in oog met bruine beren, voeren ze tussen de Beluga's en grijze walvissen, 
zagen ze 100.000en zeevogels en genoten ze van uitgestrekte rust en sti lte 
in niemandsland. Deze expediti e brengt je van het éne hoogtepunt naar het 
andere. Kortom, de eerste ARK-avond wordt terug een knaller van formaat.

Op donderdag 24 november komt Johan Staelens, alias Den Djoni, langs met 
enkele reisverslagen uit het Amerikaanse conti nent. In zijn gekende sappige 
vertelsti jl laat hij ons kennis maken met de Amerikaanse staat Californië en 
het Midden-Amerikaanse Costa Rica. Californië is een verrassend afwisselende 
bestemming en zeer gemakkelijk bereisbaar. Woesti jnen, gebergtes en kust-
moerassen volgen elkaar op in een rondrit door enkele van de fraaiste nati o-
nale parken ter wereld (Yosemite, Death Valley,…). Een variati e die gaat van de 
grootste bomen ter wereld tot indrukwekkende grijze walvissen. Costa Rica is 
qua natuur zonder twijfel één van de mooiste en meest afwisselende landen 
ter wereld. Niet alleen de “Rijke kust”, maar vooral de prachti ge weelderige re-
genwouden van Costa Rica zijn een must voor elke natuurliefh ebber. Ook hier 
vind je veel biotopen vlak bij elkaar: vulkanen (Arenal), met regenwoud over-
dekte bergen (Monte Verde), kustreservaten (Manuel Antonio NP) en mangro-
ves met een enorme biodiversiteit… Van kleurrijke kolibrie tot trage luiaard…

27 oktober: David ‘Billy’ Herman: op zoek naar de  
heilige graal: lepelbekstrandloper

24 november: Johan Staelens: Tweeluik Amerika

Op 26 januari 2017 mogen we roofvogelspecialist en veelreiziger Wouter Faveyts 
verwelkomen die voor ons het vogelmekka Oman anders zal bekijken…
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