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Mededelingen van de Fryske Feriening foar Fjildbiology

bestuur

Gert ie Papenburg

plantenferbân

Op vrijdag 26 maart hebben ca. 13 florlsten het seizoen weer opgestart. Het was een zeer geslaagde

avond. Denk er nog even aan om u op te geven bij Jacob Koopman voor de tweede excursie naar

Terschelling op 28 en 29 augustus.

Harry WaltJe

DE FFF, HET PLANTENFERBÂN EN DE WERKGROEP TWIRRE

PRESENTEREN

ONTWIKKELING VAN NATUUR IN DE FRIESE

GEMEENTEN

een lezing door

Drs. Arie Koster

datum; vrijdag 18 Juni 1993

plaats: Onder de Luifel te Leeuwarden, tegenover het NS—station

aanvang: 15. 30 u

De lezing gaat over de mogelijkheden voor een natuurvriendelijk beheer van het 'openbaar groen' in de

Friese gemeenten, gericht op ontwikkeling van natuur en verruiming van de leefmogelijkheden voor

plant en dier. Arie Koster is medewerker van het Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (IBG-DL0) te

Wagenlngen. Hij is o.a. bekend van zijn onderzoek naar de flora van de Nederlands spoorwegen.

De lezing is belangrijk voor allen die zich vrijwillig of professioneel met (het beheer van) openbaar

groen bezighouden, zoals groenbeheerders van gemeenten en waterschappen, medewerkers van

vrijwilligersorganisaties, florlsten, liefhebbers, kortom wie niet!

mei 1993,

1) In overleg tussen de Twirre-redactie en de besturen van de Wielenwerkgroep en van de FFF is een

conceptversie opgesteld voor de statuten van de Stichting Twirre. Dit concept wordt maandag 13

september a.s. om 19.30 u besproken. De plaats is nog niet bekend. Zoals afgesproken op de

ledenvergadering, heeft ieder lid die dat wil, het recht de conceptstatuten in te zien en aan de

bespreking deel te nemen. Men dient dan een enveloppe (het handigst is ’half A-4’ formaat) met daarop

eigen naam en adres + f 1,60 aan postzegels toe te sturen aan Freek Nijland, Canterlandseweg 18, 9061

CC Gytsjerk.
2) Tijdens de ledenvergadering van 26 februari jl. is Marten Zijlstra gekozen tot coördinator van het

Ferbân foar oare bisten. Misschien is het handig zijn adres bij te schrijven op het organisatieschema:

Lauermanstraat 22, 9251 BB Burgum, tel. 05116-2637.

3) Dezer maanden veranderen er in Friesland tal van abonnee-telefoonnummers. Zodoende zal het

organisatieschema de tweede helft van dit jaar op dit punt vaak achterhaald zijn. Men zij

gewaarschuwd.
4) Het present atlebord van de FFF is klaar. Wie er op de één of andere markt of iets dergelijks

gebruik van zou willen maken, wordt daartoe van harte uitgenodigd. In dat geval moet men even

(telefonisch) overleggen met een bestuurslid


