
Uitnodiging jaarvergadering LC 
 

 

   

  

 

Beste, 

 

Als lid van Natuurmonumenten en woonachtig in Groningen of Noord-Drenthe 

nodigt de ledencommissie Groningen u graag op zaterdag 21 september uit 

voor de jaarlijkse ledenbijeenkomst. 

 

Dit jaar staat het natuurgebied Noordlaarderbos en Vijftig Bunder centraal. Ook 

de ontwikkeling van de Westerlanden als uitloper van het Drentse Aa gebied 

krijgt aandacht tijdens de ledenbijeenkomst. Als u dit natuurgebied ten zuiden 

van de stad Groningen nog niet echt kent, is het een mooie gelegenheid om de 

ontwikkelingen rond dit bos-, heide- en watergebied te ervaren. Tijdens een 

rondwandeling zullen de boswachters en één van de bewoners van het gebied 

u iets vertellen over de natuur- en cultuurhistorische waarde van de gebieden. 

De moeite waard dus om aanwezig te zijn. 

 

De bijeenkomst wordt gehouden van 13.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. 

Ontvangst is tussen 12.30 en 13.00 uur in het Lagerhuis/Veenhorst aan de 

Duinweg 2a te Midlaren. 

Het programma ziet er als volgt uit: 
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13.00 uur : opening jaarvergadering 

* toelichting activiteiten 2018 

* activiteiten en ontwikkeling 2019 

* gelegenheid voor vragen 

* aanpassing vertegenwoordiging ledencommissie 

13.30 uur: toelichting excursie het Noordlaarderbos vanuit natuur- en 

cultuurhistorisch perspectief 

13.45 uur: start excursie  in drie groepen voor bos, hei en water 

16.00 uur: terug in Het Lagerhuis voor een drankje. 

 

Aanmelden voor deze middag kan per mail via P.Boomsma@nmvp.nl (uiterlijk 

15 september). Voor zover mogelijk is de beschikbaarheid van een fiets aan te 

bevelen. Graag tot ziens op zaterdag 21 september. We zien uit naar uw 

komst! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Pieter Boomsma 

Voorzitter LC 
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Je ontvangt deze e-mailings omdat je (nieuw) lid bent van Natuurmonumenten. Voor vragen over je 

lidmaatschap of deze e-mail kun je contact met ons opnemen. 
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