
Activiteitenprogramma
tot en met juni 2005

We zoeken met name iemand die zich op de

lezingen wil richten. Geïnteresseerden kunnen

zich melden bij Tijmen Hordijk (tijmen@plat-

formgras.nl, 050-5710545).

Lezingen

Voorlopig vinden de lezingen en ledenavon-

den plaats in het Poortershoes. Oosterweg 13

in de Oosterpoortwijk, Groningen.De avonden

beginnen om 20.00 uur, dus een half uur later

dan voorheen. Het aantal parkeerplaatsen di-

rect voor het Poortershoes (tussen de kinder-

speeltoestellen) is beperkt (zo’n 10 auto’s als

iedereen zo efficiënt mogelijk parkeert).

Helaas moet elders in de straat tot 21.00 uur

betaald worden; ook kan men parkeren in de

nabijgelegenparkeergarage. Het Centraal

Station is op slechts 5-10 minuten loopaf-

stand. We verzoeken mensen zo veel mogelijk

op de fiets te komen of te carpoolen.

Excursies

Voor de excursies kunt u zich opgeven bij de-

gene die bij de betreffende excursie vermeld

wordt. Geef bij het aanmelden via e-mail of

telefoon even door of u met de auto komt en

hoeveel vrije plaatsen er eventueel beschik-

baar zijn in de auto. Daarnaast graag even uw

telefoonnummer vermelden, voor het geval er

op het laatste moment iets verandert.

Zaterdag 26 februari

Vogelen (lopend) langs het Pieterpad

(16 kilometer)

Excursie door Aaldrik Pot

Wie kent het beroemdste wandelpadvan

Nederland niet? Dicht bij huis is er een aantal

heel fraaie etappes. Een daarvan is Zuidlaren-

Rolde. De tocht gaat onder meer langs het

Schipborgse Diep en over het Ballooërveld. De

wandeling is ook voor vogelaars interessant

enwat is er nu mooier dan wandelen combi-

Elk seizoen probeert de activiteitencommissie,

bestaande uit Corine Eising, Petra Bolt, Aaldrik

Pot enTijmen Hordijk, een aantrekkelijk en af-

wisselend programma samen te stellen.

Suggesties kunt u altijd aan eenvan hen

doorgeven

(activiteiten@avifaunagroningen.nl). Ook zoekt

de commissie, mede vanwege het aanstaande

vertrek van Corine, dringend naar versterking.De
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Vertrek 09.00 uur:

Overwinningsplein Groningen

Terug: begin van de middag

Meerijkosten: € 2,50 per persoon

Opgeven bij Tijmen Hordijk (tijmen@platform-

gras.nl, 050 - 5710545)

Graag horen wij met oog op de praktische or-

ganisatie (reservering van plaatsen op de cam-

ping e.d.) graag voor 31 maart hoeveel animo

er is. Als u interesse heeft om mee te gaan

naar Dannenberg, dan kunt u dat doorgeven

aanTijmen Hordijk (tijmen@platformgras.nl,

neren met vogelen? Kans op

Roodborsttapuiten en wellicht een verdwaalde

Klapekster. In Rolde stappen we op de bus

naar Assen of Groningen.

Vertrek: busstation Groningen lijn 318.

Aanwezig: 08.15 uur. Vertrektijd: 08.31 uur

Kosten: ca. € 10,- per persoon

Opgeven bij Aaldrik Pot (aaldrik@putorius.nl,

0595 - 44 46 20)

Woensdag 9 maart

Buidelmezen in Zuid-Hongarije

Lezing door Dušan Brinkhuizen

In het voorjaar van 2004 heeft Dusan

Brinkhuizen meegeholpenaan een onderzoek

naar Buidelmezen in Zuid-Hongarije.Tijdens

zijn verblijf van twee maanden heeft hij de

Buidelmees van alle kanten leren kennen.

Deze soort kent eenuniek paringssysteem:

'ambiseksuele polygamie'. Tijdens het broed-

seizoen is er een seksueel conflict tussen de

mannetjes en de vrouwtjes: wie gaat de eieren

uitbroeden? In de lezing staat de Buidelmees

met zijn strategieën centraal. Daarnaast wordt

aandacht geschonken aan andere Hongaarse

specialiteiten met foto’s en verhalen uit het

veld.

Zondag 3 april

Wandelen door het terrein van landgoed

De Braak en door het Friescheveen

Excursie door Henk van den Brink

Ook dit jaar eenexcursie speciaal voor de

nieuwe en nieuwere leden. Begin april zal er

in het gevarieerde landschap vanDe Braak en

het Friescheveen weer voldoende te zien zijn.

Een Kleine Bonte Specht maakt zijn territori-

umroffel en er zullen nog veel soorten eenden

te zien zijn. Verder laten we ons verrassen

door wat we in het bos, de plassen enhet

moeras van dit gebied tegenkomen. Uiteraard

zijn ook 'oudere' leden welkom.

Woensdag 13 april

Algemene Ledenvergadering

De jaarstukken zullen met De Grauwe Gors die

begin 2005 verschijnt meegezonden worden.

Zondag 1 mei

Hasbruch o.l.v. PieterTepper

en Petra Bolt

Het Hasbrucher Urwald, gelegen nabij

Oldenburg, is een van de vermaarde bosreser-

vaten in Duitsland met de benaming Urwald.

Het Hasbruch is eeneiken-haagbeukenbos

met eenvochtige, lemige bodem. Het echte

oerbos, ongeveer 38 hectare groot, ligt ingebed

in een groterbos van circa 630 hectare. Al

wandelend hopen we verschillende soorten

spechten, waaronder Zwarte, Kleine Bonte,

Middelste Bonte en Grijskop, waar te kunnen

nemen. Daarnaast kans op Grote Gele kwik-

staart, Appelvink, Zwarte Mees enGlanskop.

Vertrek: 5.30 uur

Overwinningsplein Groningen

Terug: in de loop van de middag

Meerijkosten: € 17,00 per persoon

Opgeven bij Pieter Tepperen Petra Bolt

(p.g.tepper@farm.rug.nl, 050 - 5491606)

Vrijdag 13 mei t/m maandag 16 mei

Dannenberg/Gartow

Excursie door Wim Woudman

Een uitzinnig vogelrijk gebied.Kamperend, in

een caravanop camping Laascher See of in

een gastenverblijf in de naaste omgeving.

Dagelijks wordt er gefietst of gewandeld,

waarbij gelet zal worden op vogels en hun

zang. Er zijn brede uiterwaarden met eeuwen-

oude eiken en populieren, er zijn grassteppes,

er zijn stukjes oerbos (waaronderhet Elbholz),

er is een stroomgebied van het riviertje de

Locknitz, er zijn veel heggen langs akkers en

weiden en er zijn aardige dorpjes en stadjes.

Fietsen zijn te huur in Gartow. Meenemen kan

ook natuurlijk.
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050 - 5710545). Dit is nog geen formele opgave,

het is slechts een inventarisatie.

Zaterdag 21 mei

BIG DAY!

Ook dit jaar zal de competitie tussen de deel-

nemende teams weer hevig zijn. Wie ziet op

deze dag tussen 0.00 en 20,00 uur de meeste

soorten vogels? En dan zonder gebruik te ma-

ken van de auto. Spannend waar de teams el-

kaar dit jaar toevallig tegenkomen; soms blij-

ken er opeens tegelijkertijd twee teams in het-

zelfde bos op strooptocht te zijn!

Het perenhouten Big Day-wisselei krijgt weer

eenjaar lang ergens anders een ereplaats of

scoort het winnende team van 2004 weer het

grootste aantal soorten?

Teams bestaande uit ten minste twee mensen,

kunnen zich opgeven bij Alco van Klinken,

tel. 050 - 53 47 059. De prijsuitreiking enhet

minstens zo belangrijke napraten beginnen

om ongeveer 20,00 uur op een nader te bepa-

len locatie. In verband met het reserveren van

het restaurant graag tijdig opgeven bij Alco!

Zaterdag 4 juni

Naar Texel! o.l.v. PieterTepper en Petra

Bolt

Voor een excursie naar Texel hoeven we geen

reclame te maken; waarschijnlijk is iedereen

wel eens een keer op dit mooie waddeneiland

geweest. Na de overtocht van Den Helder naar

Texel gaan we met de bus naar De Cocksdorp,

waar we fietsen zullen huren. We maken een

fietstocht van ca. 30 km langs De Schorren, De

Bol, Wagejot, De Slufter en de Eierlandse dui-

nen.We hopendan zo veel vogelsoorten ge-

zien te hebben dat we tevreden de terugtocht

naar de boot maken. Mocht er nog tijd over

zijn dan kunnen we ook nog naar de Mokbaai

enDe Geul gaan.

Vertrek; 06.30 uur

Overwinningsplein in Groningen

(Boot naar Texel om 08.30 uur)

Terug: begin van de avond.

Meerijkosten: € 18,00 per persoon

Opgeven bij Pieter Tepper en Petra Bolt

(p.g.tepper@farm.rug.nl, 050 - 5491606)
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