
De Crauwe Cors 1996-1: 1

Burgerlijke stand

Nieuwe Leden

J Postma, Wierhuisterweg 33,9968 AN Pieterbu-

ren

R Harmanni, Paterswoldseweg 50, 9726 BG

Groningen
F Rheebergen, Zuiderstraat 40, 9635 AM Noord-

broek

R Dillerop, Sappemeersterweg 26, 9635 TM

Noordbroek

L van Welie, Grevingaheerd 245, 9737 SN Gro-

ningen

B Oving, Groningenlaan 86, 9642 EK Veendam

W van Deel, Morgensterlaan 414, 9742 CV

Groningen
R Offereins, Savorin Lohmanstraat 4, 9402 CG

Assen



De Crauwe Cors 7 996-7: 2

Afzeggingen
H Bousema, Heesterlaan 11,9713 NV Groningen
CB Holland, Lavendelweg 70, 9731 HM Gro-

ningen
W Maris, Postbus 159, 3960 BD Wijk bij Duur-

stede

R Meyer & J Westenberg, Heerd 8, 9932 CE

Delfzijl
W Vrijstein, Surinamestraat 21, 9715 PP Gronin-

gen

Agenda

Voor de duidelijkheid vermelden we hier nog

even de evenementen die we dit voorjaar nog

klaar hebbenstaan. Voor uitgebreidere informa-

tie verwijzen we naar het los verspreide over-

zicht.

De Excursies

Denk om meer dan voldoende kleding. Ook in

mei kan het ’s morgens vroeg zeer kil zijn.
Waterdichte schoenen of laarzen worden sterk

aanbevolen.

Prettig is ook om natje en droogje bij u te

hebben: het is niet altijd mogelijk om een

pleisterplaats aan te doen. Daar wordt overigens

wel naar gestreefd.

zaterdag 8 juni: op pad met de Stichting Het

Groninger Landschap

De Stichting Het Groninger Landschap nodigt
de leden van Avifauna uit om op zaterdag 8

juni a.s. een bezoek te brengen aan een aantal

van haar terreinen. Naast het kijken naar vogels
is het de bedoeling om door dit bezoek een

grotere betrokkenheidvan Avifauna met het ge-

biedsbeheer te bewerkstelligen. De stichting

stelt het zeer op prijs dat ze gebruik kan maken

van de deskundige kennis bij Avifauna Gronin-

gen in het te voeren beheer.

Op 8 juni bezoeken we per bus de volgende

gebieden:
- de Dollard met een bezoek aan de vogelkijk-

hut De Kiekkaaste',

- het Zuidlaardermeergebied met een bezoek

aan de nieuwe vogelkijkhut in de Wester-

broekstermadepolder;

- de kwelders aan de noordkust.

Bij deze gebieden zal de rayonbeheerder van

Het Groninger Landschap een korte uitleg

geven over het beheer.

De lunch zal plaatsvinden in Noordpolderzijl en

wordt u aangeboden door Het Groninger Land-

schap. Na de lunch zal de adjunct-directeur
Gerard Veugelers uitleg geven over het toe-

komstig beleid en de beheerplanning van de

stichting. Klaas van Dijk, bestuurslid van Avi-

faunaen regioconsulent van Vogelbescherming

Nederland, zal met name de functie van de

wetlandwachten belichten.

We hopen dat deze excursie zal leiden tot een

nog hechtere samenwerking tussen Avifauna en

Het Groninger Landschap, en dat het boven-

dien een leuke vogeldag zal worden.

We vertrekken om 9.00 uur vanaf het busstati-

on Bedumerweg, terug rond 17.00 uur. Kosten

ƒ 15,- overmaken op gironummer 2015418

t.n.v. Penningmeester Avifauna Groningen,

Lagelandsterweg, Lageland, o.v.v. "Excursie

8 juni". Het maximaal aantal deelnemers is 60.

Opgeven bij Caroline Elfferich-de Jong, 050-

5423283.

zondag 16 juni: excursie met Ben Koks naar

het “Land der Grauwe Kiekendieven”.

Een logisch vervolg op de lezing van 28 janua-

ri. Uitgebreid aandacht voor deze mooie roof-

vogelsoort en z’n leefomgeving: de uitgestrekt-

heid en stilte van oost-Groningen. Waarschijn-

lijk worden er ook jonge vogels geringd.

Ook een bezoek gebracht aan de "Kiekkaaste",

een schuilhut van Het Groninger Landschap aan

derand van de Dollard, dus ook aandacht voor

wadvogels en rietbewoners.

Vertrek: 7.00 uur vanaf Overwinningsplein.

Terug in de namiddag. Meerijkosten / 10,-.

Opgeven bij John de Boer, 050-3022350.


