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Wadlopen
Zwerftochten
Oversteken

Arangementen

Muziek en 
Poëzie

Wekelijks op de 

zondagmiddag

Zen
Oefenen in 
aandacht

Groeps-
arrangementen

Een dagje uit

Wadlopen
Er zijn drie soorten wad-
looptochten:
- zwerftocht Zoutkam-
perlaag*
- Oversteek Engelsman-
plaat**
- Arrangement met mu-
seum ‘t Fiskershúske***

Het is ook mogelijk een ei-
gen arrangement te maken. 
De tochten Zoutkamper-
laag en Engelsmanplaat zijn 
inclusief een buffet met 
verse soep, broodjes en 
salade.

Zie www.wadlopen-mod-
dergat.nl. Hier vind je ook 
veel informatie over de ge-
schiedenis van het wadlo-
pen, vogels, het leven in de 
Waddenzee en overnach-
tingsmogelijkheden.

Vogelexcursies
De vogelexcursies zijn 
langs de Waddenzee en 
door het kweldergebied 
de Paezemerlannen en de 
Bantpolder bij Paesens-
Moddergat. Deze tochten 
staan onder leiding van een 
ervaren natuurgids, die niet 
alleen veel vogelsoorten 
kent, maar ook veel weet 
van de samenhang in de 
natuur. Data: de zaterdagen 
6 maart, 3 april en 1 mei. 
Aanvang: 9.30 uur. Kosten: 
7,50 euro (inclusief koffie/
thee).

Muziek en poëzie 
in kerk
Wekelijks op zondagmid-
dag 16.00 uur is er een 
kort programma met 
poëzie, muziek en stilte in 
de middeleeuwse kerk van 
Paesens. Zie voor het pro-
gramma de andere zijde.

Zen/oefenen in 
aandacht
Op zaterdag 24 april is 
er een dag ‘oefenen in 
aandacht’, gericht op het 
aandachtig-zijn in het 
dagelijkse leven. Naast 
oefeningen en meditatie 
maken we ook een wande-
ling door de kwelders. Er is 
een wekelijkse zengroep op 
maandagavond.

Dagje uit voor groepen
Het authentieke lokaal aan de dijk biedt mogelijkheden 
voor een dagje uit met vrienden of het bedrijf. Ook is het 
gebouw afzonderlijk te huur voor bijvoorbeeld een verga-
dering of een feest

* Data: 8/5, 30/5, 5/6, 19/6, 9/7, 23/7, 31/7, 20/8,11/9, 25/9, 2/10
** Data: 16/5, 18/7, 29/8, 10/9
*** Data: 12/5, 26/5, 9/6, 23/6, 8/7, 22/7, 5/8, 18/8, 6/9, 20/9, 5/10

Ontwerp: www.logo-shop.nl

Vogel- 
excursies

Langs de Waddenzee
en door 

Paezemerlannen en 
Bantpolder
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Wekelijks 
Stilte Moment 

in Paesens
Muziek en poëzie in het kerkje aan zee op zondag 16.00 uur

 21 februari  o.a. Jan van den Ham, orgel, Carianne Schellevis, poëzie

 28 februari  o.a. Jan van den Ham, orgel, Mark Spijkers (Dongeradichter),
  poëzie en gitaar

 7 maart  o.a. Gregoriaanse vrouwenschola Flores aperientes 
  o.l.v. Wim Gosens, Hans van der Zouwen , orgel

 14 maart  o.a. Ids de Beer, orgel, Atze van Wieren, poëzie

 21 maart  o.a. Hans van der Zouwen, orgel, René Romijn, poëzie

 28 maart  Fokje Haasdijk-Vis, orgel, Anita Schaaf, trekzak, 
  Nanda Ezenga, viool, Pia Glas, poëzie

 4 april  o.a. Carianne Schellevis, poëzie

 11 april  o.a. Blokfluitensemble Jilingwie, Hans van der Zouwen, orgel

 18 april  o.a. Fokje Haasdijk-Vis, orgel

 25 april  Hans van der Zouwen, orgel, 4 Brass, koper blazers kwartet, 
  Atze van Wieren, poëzie

 2 mei  Concert Muzikaal verteltheater. Thea Rijsewijk brengt een
  monoloog met teksten van Marga Minco over de jodenvervolging in 
  de Tweede Wereldoorlog. Deze worden afgewisseld met Jiddische 
  klezmermuziek door klarinetist David Schwarzkopf en accordeonist 
  Hans Booij van het Klezmer Ensemble Nigunim. Entree: 5 euro.

 9 mei  o.a. Hans van der Zouwen, orgel

 16 mei  Stilte concert Ensemble Windt, 
  bestaande uit middeleeuwse blokfluiten, luit, gamba en zang,
  brengt een Japans programma rond stilte. Het leeuwendeel van het 
  repertoire bestaat uit traditionele zenboeddhistische muziek, 
  maar er is ook muziek van Nederlandse componisten die zijn uitgegaan 
  van stilte en rust. Ensemble Windt trad eerder op tijdens de 
  opening van het Stilte Moment, precies een jaar eerder.

 23 mei  o.a. Paul Moortgat, orgel en Carianne Schellevis, poëzie

 30 mei  o.a. Jan van den Ham, orgel, Marion van der Veer, fluiten, 
  Huub Louppen, poëzie

Wil je ook een muzikale of poëtische bijdrage leveren? Geef het door!


