
Lezing over vogels in 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

Excursies en lezingen 2005-2006

Lezingen

Woensdag 16 november

20.00 - 22.00

LezingVogelwacht Rottumeroog, door

Johan Prins

Johan Prins vertelt over zijn verblijf als vogel-

wacht op Rottumeroog.Welke taken heeft de

vogelwacht, hoe gaat dat in zijn werk en welke

vogelsoorten komen we tegen op dit bijzonde-

re eiland?

Woensdag 14 december

20.00 - 22.00

1978. Sinds die tijd heeft hij vogels, insecten

enlandschappen gefotografeerd.Aanvankelijk

analoog op kleinbeeld,later ook digitaal.

Excursies

Voor de excursies kunt u zich opgeven bij de-

gene die bij de betreffende excursie wordt ver-

meld. 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

dat er op het laatste moment iets verandert.

Zaterdag 19 november

Rondje Lauwersmeer, o.l.v. Aaldrik Pot

Opgave: Aaldrik Pot

(excursie@avifaunagroningen.nl) of

tel. 0595 - 44.46.20

Vertrek! 08.00 uur, Overwinningsplein

Groningen

Terug: In de loop van de middag

Het jaarlijkse rondje Lauwersmeer lijkt wel-

licht een flauwe herhaling, maar elke excursie

naar dit schitterende natuurgebied leidt wel

tot iets bijzonders. Van Zeearend tot Grauwe

Franjepoot!

De lezingen en ledenavonden vinden plaats in

het Poortershoes, Oosterweg 13 in de

Oosterpoortwijk, Groningen. De avonden be-

ginnen om 20.00 uur. Het aantal parkeerplaat-

sen direct voor het Poortershoes is beperkt

(zo’n tien auto’s als iedereen zo efficiënt mo-

gelijk parkeert). Helaas moet elders in de

straat tot 21.00 uur betaald worden of kan

men parkeren in de nabijgelegenparkeergara-

ge. Het Centraal Station is op slechts 5 - 10 mi-

nuten loopafstand. We verzoeken mensen zo

veel mogelijk op de fiets te komen of te car-

poolen.
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