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Exc·ur-sies
Zaterdag, 4 en zondag, 5 oktober 1980:
We-ekend-excursie Schiermonnikoog
Men kan zich aanmelden tot drie weken van ,te voren (dus tot en
met zonda~ 14 september.) - door storting van f 40,-- op postgiro
nr . 46492.0van de Excursie-commissie van de v.w.a. Amsterdam,
p.a. Van Reigersbergenstraat 77''', Amsterdam.
In. deze ~rijs is begrepen: 1. Vervoer per auto van Amsterdam
naar Lauwersoog.
2. Ov ertocht naar Schiermonnikoog.
3. Bijdrage Risicofonds.
4. Verblijf en overnachting in kampeerboerderij "De Kooiplaats"
van T. Talsma. Kooipad 1, Schiermonnikoog, tel. 05195 - 372•
Het huren van een fiets en het organiseren van een gezamenlijke·
rpaaltijd (warm) - respectievelijk f 7,-~ en f 2,-- bij benadering - kunnen met de deelnemers nader -worden óvereengeköme~. ·
Meenemen: Slaapzak; laarzen, kleding voor .nat en köud weer
en broodmaaltijden voor beide dagen, bord, beker
en bestek~
·
Vertrektijd: Zaterdagmorgen 06.00 uur precies vanaf het
Stadionplein tè Amsterdam (bij de Febo). ·
Vervoer: De excursie zal uitsluitend gebruik maken yan aU:to''s ··
van deelnemers. · Om deze reden worden excursiedeÈil- ·
nemers, die in het bezit zijn van een auto en plaats.
hebb~n voor ~~n of ~eerdere niet~a~tomobilisten, · v~rzocht dit even te melden aan Richard Schoevaart.
De eerste excursie na de zornerva~antiè zal plaatsvinden op zondag 14 septemper. Excursiedöel is de A~v'i. duinen.
Nadere inlichtingen over · verza:mel•p laà.ts; tij·d, ·etc. te verkrijgen hij · Ri~hard Schoevaart, tel. 020-_ 79 01 20.
Wijzigingen/aanvullingen ledenlijst
Weer lid geworden:

J. en mw Y. de Roever, Waverstraàt 67 11 , 1079 VH Amsterdam,
tel. 44 90 71. _
Nieuwe leden: .
T.J.D. Mulder, Weteringschans 255, 1073 JX Amsterdam,
tel. 73 32 76. - ·
.
.
w. v~a. ·waal; Laagte Katlijk • 11", 1018 BA A~sterdarn~ . . J
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· I~ -M~MORIAM
Op 28 april j.1. overleed het oud V.W.G.-lid, de heer H.P. Dooremans.
Velen zullen hem in herinnering houden als een. markant persoon onder de
Amsterdamse vogelaars . De laatste jaren van zijn leven brachthij door
op het Instituut voor Taxonomische Zoölogie, wa~r hij b,e zi~ -is geweest
een lijst samen te stellen' met nederlandse namen van alle vogels van
de wereld. Het werk aan de ·non-passeriformes · (niet-zangvogels) is voltooid,
terwijl ook van de passeriformes (zangvogels) een groot gedeelte is klaar
gekomen. Hopelijk zal deze lijst .in de toekomst nog ee_ns g~pr,uikt .9aiin
worden en zo ·de herinnering aan Harry Oooremans levendig houden.
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