
Sjoch ek understeand berjocht, 
 
Ha yn febrewaris ek noch per mail kontakt mei se han en it doe definityf festlein. 
 
Wy ha de ekskursje dus net ofsein.... 
 
Se binne dus goed yn de war west...  

 
Van: Bos Raatjes, Griet  
Verzonden: maandag 22 mei 2017 09:22:13 
Aan: 'Stephan Kurpershoek' 
Onderwerp: RE: Excursie Lauwersmeergebied/Vogelwacht Easterwierrum  
  
Wat vervelend! 

Ik heb e.e.a. nagezocht. 

Ik heb nog uw mail van 31-1-2017. 

Ik had voor u een boswachter gevonden. 

Deze gaf voor 2 weken bij me aan, dat er een excursie was geannuleerd. Hij wist geen namen. 

Ik heb gezocht en gezocht maar heb niet kunnen vinden welke dat was. 

Waarschijnlijk is het zo, dat het uw excursie betrof….?????? 

Achteraf had u mijn mobiele nr. kunnen bellen, maar dat is mosterd na de maaltijd. 

En of ik het dan nog had kunnen oplossen is ook maar de vraag. Ik geef zelf wel excursies, maar ben niet echt 

gespecialiseerd in vogels, dus dat had niets opgelost. 

Wel had ik u kunnen ontvangen met koffie……maar ook dat helpt nu niet meer. 

Uiteraard biedt ik mijn excuses aan, maar ook daar koopt u niets voor. 

Kan ik nog iets doen om het een beetje goed te maken? 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Griet Bos 

Coordinatieteam Activiteitencentrum/excursieleiders 

 
Staatsbosbeheer 
Lauwersoog 

 
www.staatsbosbeheer.nl  
Weblog Lauwersmeer  
 

 
 

 

 

http://www.staatsbosbeheer.nl/
http://lauwersmeer.wordpress.com/


 
Van: Stephan Kurpershoek  

Verzonden: zondag 21 mei 2017 13:49 

Aan: Bos Raatjes, Griet 
Onderwerp: Excursie Lauwersmeergebied/Vogelwacht Easterwierrum 

 

Goedendag, 

 

Wij waren gisteren met een groep van Vogelwacht Easterwierrum om 13.30 bij het 

aktiviteitencentrum op Rug 1 voor een excursie die we bij u hadden gereserveerd maar daar 

was niemand. We hebben toen ook nog telefonisch contact opgenomen met het 

informatiecentrum op de Haven, wellicht wisten zij meer maar daar wisten ze ook van niks. Is 

er wellicht wat miscommunicatie geweest of is er wellicht wat misgegaan? Graag hoor ik van 

u. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stephan Kurpershoek 

Easterwierrum 


