
Even voorstellen....

Wij zijn Bert van Tol en Jantina Mulder en 3 jaar lid van Avifauna, we hebben

ons aangemeld voor vooral de opmaak en de vormgeving van de GG.

We zijn bij Avifauna gegaan om het vogelen

natuurlijk enomdat het ons leuk leek om met

excursies e.d. mee te doen en daar ook nieuwe

mensen te leren kennen, maar omdat we in

ploegendienstenwerken komt het er toch

vaak niet van om mee te kunnen, die keren

dat we mee zijn geweest leren we wel altijd

veel en staan we echt met open mond te kij-

ken hoe goed die mensen zijn, zo van ze ho-

ren iets en weten gewoon gelijk wat voor vo-

gel het is knap hoor!

Maar al doende leert men!! Wij zijn nu 4 jaar

best intensief bezig met vogelen envinden het

nog steeds best moeilijk!

We zijn alletwee echte buitenmensen we fiet-

sen en wandelen verschrikkelijk graag, dagjes

Lauwersmeer of Eemshaven lekker rondstr-

uunenbehoort ook tot onze favoriete bezighe-

den.

In de Lauwersmeer en Eemshaven zien we al-

tijd verschrikkelijk veel enkijken we dan in

onze vogelbijbel (zo noemenwij het) dan kan

het weer niet wat we zagen, is het weer zeer

zeldzaam of zo.

Laatst hadden we nog ± 30 Zwartkopgorzen

gezien ja ja, we waren er behoorlijk zeker van

maar later op de dijk aangekomenwaar ie-

mand zat te tellen enwij dat natuurlijk gelijk

even moesten vertellen zei hij HE, JA NOU

DOEI!! Zo ongeloofwaardig enzoiets van oke

sprookjesvertellers rot nou maar weer op!

Waarop wij toch nog maar even in „de bijbel”

keken, toen bleek dus dat ook dat heel zeld-

zaam was, en achteraf waren het dus Noordse

Kwikstaarten OOK MOOI!!!

En we doen nog steeds ons uiterste best om

de Nachtegaal en Roerdomp eindelijk eens te

scoren, ach ja geduld is een schone zaak!

Zo het is geen superlang verhaal, wij zijn

meer DTP-ers dan schrijvers en we hopendat

we alle Gorsen in de toekomst, zo goed en

zo mooi mogelijk voor jullie kunnen maken!!

En reacties (mooie of geen mooie) zijn altijd

welkom!

Groetjes Bert en JantinaBertt

We hebben al 2 jaar een computer thuis met

alles erop en eraan waar we eigenlijk weinig

mee deden, daarom leek dit onseen leuke uit-

daging om een compleet nieuwe Grauwe Gors

te maken.

Ook natuurlijk omdat het ons werk is, we zijn

alletwee werkzaam bij het Groninger Dagblad

als DTP-ers waar we advertenties opmaken,

daarom is dit juist zo verschrikkelijk leuk om

te doen, gewoon heel iets anders.
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