Cultuur-historische vereniging
voor Groningen
Sinds 1924

‘Kennis van de eigen geschiedenis verrijkt’

POSTBUS 41122
9701 CC GRONINGEN

VOORJAARSEXCURSIE STAD EN LANDE 2017
De jaarlijkse voorjaarsexcursie van Stad en Lande zal dit jaar plaats vinden op donderdag 18 mei 2017.
De tocht gaat naar Oostfriesland, met als speciaal thema: ‘De landschaps-geschiedenis van de
Harlebucht’ met als gids Axel Heinze, gewezen ‘Lehrer Geographie’ aan het Niedersächsisches
Internatsgymnasium te Esens en tevens Wissenschaftlichter Mitarbeiter en Museumslehrer van het
‘Museum Leben am Meer’, aldaar.
Het programma is als volgt: We bezoeken eerst Esens, waar dhr. Heinze in genoemd museum tijdens de
koffie een toelichting (in het Nederlands) zal geven over de (landschaps-)geschiedenis van het te
bezoeken gebied. Vervolgens gaan we naar de Harlebucht en bezoeken daar Sielhafen Neuharlingersiel.
Daarna gaan we richting Altfunnixsiel waar we de middagmaaltijd gebruiken (buffet met vlees, vis en
tevens vegetarisch) in de ‘Kutscherkroog’. Dan gaan we verder door de Harlebucht met een bezoek aan
de Qauderkirche, Hohenkirchen en vervolgen dan de route om ten slotte Kaffee und Kuchen te nuttigen
bij ‘Alte Post’ te Ogenbargen. Daarna keren we via Esens terug naar Groningen.
Vertrek om 8.00 u. (stipt) vanaf het Hoofdstation in Groningen; terugkeer aldaar ca. 19.00 u.
De kosten voor deze excursie bedragen € 49,50 (alles inbegrepen, ook entréekosten, fooi chauffeur,
middageten en Kaffee und Kuchen).
U kunt zich opgeven (bij voorkeur via de mail, of SMS, of – indien niet mogelijk - per telefoon of
schriftelijk (zie onder) en/of door dit bedrag met duidelijke vermelding van uw naam en adres over te
maken op IBAN-bankrekening NL39 INGB 0000 881824 t.n.v. penningmeester Stad en Lande, onder
vermelding van ‘voorjaarsexcursie 2017’.
Als u speciale dieetwensen hebt, wordt u verzocht dat ook te vermelden.
De volgorde waarin de aanmeldingen binnen komen is bepalend. U ontvangt na betaling een bevestiging
van uw aanmelding. Kunt u wegens grote belangstelling niet worden geplaatst, dan krijgt u uiteraard uw
geld terug. Bent u verhinderd om mee te gaan, terwijl u wel hebt betaald, dan is terugbetaling alleen
mogelijk indien iemand anders uw plaats kan innemen.
Inlichtingen over deze excursie en de aanmelding zijn te verkrijgen bij de secretaris en excursieleider ad
interim van Stad en Lande, Albert Buursma.
Verzoeken om inlichtingen bij voorkeur via email: albertbuursma@hetnet.nl, evenals aanmeldingen of
via SMS: 06 – 306 90 825. (eventueel telefonisch 050 – 571 06 02 / 06 – 306 90 825; of per post:
Bedumerstraat 143-A, 9716 BH Groningen).
Albert Buursma

Stad & Lande is een cultuurhistorische vereniging die zich richt op ieder die zich interesseert voor de geschiedenis van stad en
provincie Groningen. De vereniging wil de kennis over en de belangstelling voor de geschiedenis bevorderen door het
organiseren van activiteiten op het gebied van onderzoek, educatie, publieksprojecten en publicaties.

