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Vooraf

Bij het ter perse gaan van deze Grauwe Gors is

het programma voor het komende seizoen in-

houdelijkbesproken maar zijn nog niet alle

data rond. Wij zullen daarom hier enkel de le-

zingen en excursies noemen die nog in dit ka-

lenderjaarplaatsvinden. Het volledige pro-

gramma vindt u in de volgende Grauwe Gors

maar ook op de website: www.avifaunagronin-

gen.nl. De lezingen en excursies vindt u onder

het knopje ‘verenigingsmenu’.

Lezingen

Wij hebben voor het komend jaar zes lezingen

op het programma staan, inclusief de lezing

over Oman waaroververder in deze Grauwe

Gors meer te lezen is. Verder staan de volgen-

de lezingen op het programma: Iran, de

Wadvogelwerkgroep, Vogelwacht Rottumeroog,

Natuurfotografie enhet Jaaroverzicht 2005.

Het afgelopen jaar hebben we voor het eerst

lezingen georganiseerdin ‘Het Poortershoes’

in de Oosterpoortwijk. Dit is goed bevallen en

wij hebben dan ook besloten de ledenavonden

hier te blijven organiseren. Het adres van het

Poortershoes is Oosterweg 13

(Oosterpoortwijk), Groningen (tegenover de

Kroeg van Klaas). Het telefoonnummer is 050-

3131141.

Woensdag 28 september

20.00 - 23.00

Vogels in Oman, door Anne van der Zijpp en

Arjo Bunskoeke

In verband met een mogelijke bestuurswisse-

ling vindt op deze avond een korte Algemene

Ledenvergaderingplaats (meer hierover in de

rubriek ‘van het bestuur’). Deze wordt gekop-

peld aan een lezing over Vogels in Oman door

Anne van der Zijpp enArjo Bunskoeke. Meer

over deze lezing leest u verderop in deze

Grauwe Gors.

Woensdag 12 oktober 20.00 - 22.00

Lezing Wadvogelwerkgroep

door Henk van der Jeugd

Op deze avond zal de Wadvogelwerkgroep

haar project met gekleurringde Brandganzen

toelichten.

Onderzoeker Henk van der Jeugd zal vertellen

over dit onderzoek. Verder hoopt de werkgroep

haar eigen tellingen van Brandganzen te kun-

nen presenterenen zal een ringaflezer vertel-

len over zijn persoonlijke ervaringen.

Woensdag 16 november 20.00 - 22.00

Lezing Vogelwacht Rottumeroog

door Johan Prins

Johan Prins vertelt op deze avond over het

verblijf als vogelwacht op Rottumeroog. Welke

taken heeft de vogelwacht, hoe gaat dat in

zijn werk enwelke vogelsoorten komen we te-

gen op dit bijzondere eiland?

Woensdag 14 december

20.00 -
22.00

Lezing over Iran, door Jaap Schelvis

Uitgebreid (foto)verslag van de reis die Jaap

Schelvis maakte naar Iran. Met schitterende

foto’s van onder andere de Siberische

Kraanvogel. Jaap Schelvis fotografeert sinds

1978. Sinds die tijd heeft hij vogels, insecten

en landschappen gefotografeerd tijdens va-

kanties, studie enfreelance werk in de arche-

ologie. Aanvankelijk op kleinbeeld, maar sinds

kort digitaal met de Canon EOS 20D.

Elk seizoen probeert de activiteitencommissie

vanAvifauna een afwisselend eninteressant

programma op te stellen, dat zich richt op zo-

wel beginnende als meer ervarenvogelaars.

Met ingang van dit seizoen bestaat de com-

missie uit Aaldrik Pot, Petra Bolt, Tijmen

Hordijk, Dusan Brinkhuizen enHenk de Lange.

Suggesties kunt u altijd aan een van hen

doorgeven. Hiervoor kunt het volgende e-mail-

adres gebruiken: activiteiten@avifaunagronin-

gen.nl.
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Excursies

Het afgelopen jaar hebben we geëxperimen-

teerd met langere wandel- en fietstochten.

Deze zijn niet zo goed aangeslagen, vandaar

dat we dit keer toch wat meer gebieden met

de auto zullen aandoen, waarbij uiteraard wel

wordt gewandeld.Voor 2005 staan twee excur-

sies op het programma. Voor de periode janua-

ri
- juni 2006 hebben we de volgendeideeën:

omgeving Beetsterzwaag,

Oostvaardersplassen, een geluidenexcursie,

Peizermaden eneen meerdaagse excursie naar

Westerwolde. De excursies zullen plaatsvin-

den op zaterdagen enzondagen in de maan-

den september, oktober, november februari,

maart, april, mei en juni.

Voor de excursies kunt u zich opgeven bij de-

gene die bij de betreffende excursie vermeld

wordt. Geef bij het aanmelden via e-mail (ex-

cursie@avifaunagroningen.nl) of telefoon even

door of u met de auto komt enhoeveel vrije

plaatsen eventueel beschikbaar zijn in de

auto.

Zondag 18 september

Zeetrekexcursie op Ameland

O.l.v. Marlijn Bot

Opgave: Tijmen Hordijk (excursie@avifauna-

groningen.nl) of tel. 050 - 5710545

Vertrek: Vroeg in de ochtend (exacte tijdstip

nog niet bekend, dat hoort ubij opgave)

Terug: Avond

Opmerking: de zeetrekexcursie gaat enkel

door bij goede wind. U wordt hierover, als u

zich heeft opgegeven, enkele dagen voor de

excursie op de hoogte gesteld.

Zaterdag 1 oktober

World BirdWatch

Geen activiteit van Avifauna maar toch iets

waar we de aandacht op willen vestigen: de

jaarlijkse World BirdWatch. Evenals de voor-

gaande jaargangen zal deze happening in ons

land worden georganiseerd door

Vogelbescherming Nederland. Over de hele

wereld nemenduizenden vogelaars deel aan

dit evenement van BirdLife International. Voor

meer informatie verwijzen we u naar

Vogelbescherming Nederland (www.vogelbe-

scherming.nl).

Zaterdag 19 november

Rondje Lauwersmeer

O.l.v. Aaldrik Pot

Elk jaar denken we weer: moeten we dit wel

weer doen,vindt men dit nog wel interessant?

Maar als we dan wat polsen en de verslagen

van vorige jaren nalezen, dan blijkt toch het

bekende 'Rondje Lauwersmeer’ eenvan de

meest aantrekkelijke activiteiten in het najaar.

Elke Avifauna-excursie naar het Lauwersmeer

leidt wel tot iets bijzonders: van Zeearend tot

Grauwe Franjepoot!

Opgave: Aaldrik Pot (excursie@avifaunagronin-

gen.nl) of tel. 0595 - 444620

Vetrek: 08.00

Overwinningsplein, Groningen

Terug: in de loop van de middag.
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