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Mededelingen

Wintervoederinq in Haren

Aanvullende excursies

Ochtendexcursie naar de Vosbergen (Eelde - Paterswolde).

Een goede kans om de vogelgeluiden op te vijzelen. Tevens

kennismaking met het broedvogel-Monitor-Projekt•

Datum; zaterdag 5 mei.

Vertrek van landhuis "De Vosbergen" (wit) om 5.15 uur !

Leiding: Henk van de Brink en Alco van Klinken.

Is er belangstelling voor een herfstweekend van

vrijdagavond 5 okt. tot zondagavond 7 okt.?

Het wordt overwogen om het komende najaar tijdens de

top van de herfsttrek een weekend te organiseren öf op

Vlieland of op Ameland. Hierover verzamelden we de vol-

gende inlichtingen:

Posthuis Vlieland; In de duinen, 8 km van het dorp,
kamers voor 4 tot 7 personen. Boot vertrekt vrijdag van

Harlingen om 19.15 uur, aankomst bij Posthuis om ca. 21.45

Terug zondagmiddag of ->avond.

Kosten: trein Gron. - Harl. 2 maal ƒ 17,--, boot ƒ 28,--,

büs ƒ 2,--, logies + 1 warme maaltijd ca. ƒ 52, —.

Samen ƒ 116,-- excl. broodmaaltijd, konsumpties en

linnengoed (te huur).

Ameland; Dagarrangement met halfpension in een nog te

kiezen lokatie. Boot vertrekt vrijdag van Holwerd om

16.45 of 19.45, terug zondagmiddag of -avond.

Kosten: reis vanaf Groningen ƒ 28, —, halfpension ƒ 94, —

a ƒ 120,-- voor het weekend, samen ƒ 122, —

a ƒ 148, —

excl. broodmaaltijden en konsumpties.

Voordat we bindende afspraken maken, willen we eerst graag

opgaven van belangstellenden met vermelding van hun voor-

keur: geen/Vlieland/Ameland. Men kan zich opgeven op de

komende ledenvergadering (bij excursie comm. of bij het

bestuur) of per briefje naar J. van Klinken, Scheperweg 26

Haren (Gr.)

Voor eventuele wintervoedering in de gemeente Haren is

er een gemeentelijke kommissie van Plantsoendienst, Po-

litie en Hortus.

De heer A. Klamer is kontaktpersoon namens Avifauna

Groningen.
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Hoornse Meer

Eind vorig jaar kwam toestemming van de Stichting Meerschap

Paterswolde om in het gebied Hoornse Plas e.o. iets aan vo-

gelbescherming te gaan doen. Onze suggesties gaan uit naar

nestvlotjes en een Oeverzwaluwwand. Om dit te kunnen reali-

seren zouden wij echter graag de hulp inroepen van belang-

stellenden.

Deze kunnen zich melden bij:

J. Sikkens, Rivierenhof 34, 9725 HB Groningen.

Te leen / evt. te koop gevraagd:

"Verloren Paradijs", geschreven door Bengt Berg.

Gaarne bericht naar:

L.B. Scholtens, Ruimtevaartlaan 1, Hoogezand

Tel. 05980 - 20152

Aankondiging "Big Day"

Evenals vorig jaar zullen wij in mei een poging ondernemen

om in 24 uur zoveel mogelijk vogelsoorten binnen de provin-

cie Groningen waar te nemen. Zoals de oplettende lezer van

de Grauwe Gors (mei '83) nog zal weten, leverde de "Big

Day" van vorig jaar 146 soorten op, waaronder de majestu-

euze kleine zwartkop. Aan ons dit jaar de schier onmoge-

lijke opgave om dit record te breken. Deze keer willen

we de zaak wat professioneler aanpakken door sponsors en

publiciteitsmedia in onze aktie te betrekken.

Volgens Engels recept zullen wij proberen van de sponsors

een bedrag per soort los te peuteren om de opbrengst ver-

volgens te besteden aan een goed doel. We denken hierbij

aan het aanschaffen van zgn. "wildredders" apparaten,

waarmee woest maaiende tractoren d.m.v, een speciaal ge-

luid (jonge) vogels waarschuwen voor het naderende onheil.

Op het ogenblik is de organisatie in volle gang. Mocht u

suggesties hebben t.a.v. de verwerving en de besteding van

het geld enerzijds of de vogels (b.v. lastige soorten)

anderzijds, dan zien we daar reikhalzend naar uit.

Het kontaktadres is:

Henk v.d. Brink, Poortersplein 12, 9711 XN Groningen
Tel. 050 - 137307

Henk - Enno - Gernant - Erik


