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-Een goed voornemen!-

4

balans na komst havik

Het nieuwe jaar is net begonnen en het is dus de tijd voor
goede voornemens. Tussen Duin en Dijk bestaat nu ruim

anderhalf jaar en voor u ligt al weer het zevende nummer.
De reacties die wij krijgen, zijn haast altijd positief.
Mensen die het blad inmiddels kennen waarderen de
inhoud en de vormgeving. Menigeen kan nauwelijks geloven dat dit tijdschrift door vrijwilligers tot stand wordt
gebracht. Toch is dat zo. De belangstelling van auteurs en
lezers sterkt ons in de overtuiging dat er behoefte bestaat
aan een tijdschrift dat op een aantrekkelijke en leesbare
manier een goed beeld geeft van de veelzijdige natuur in
onze provincie en van de ontwikkelingen daarin. Dat is ook
wat wij willen, maar daarvoor is een voldoende groot
draagvlak noodzakelijk. En dat is waar de schoen nog een
beetje wringt. Het aantal abonnees groeit gestaag, maar nog
niet hard genoeg voor een gezonde economische basis.
Daarom vragen wij u: maak een goed voornemen waar en
geef dit tijdschrift bestaansrecht: Werf een abonnee'

Wij hebben nu ruim 600 abonnees, maar voor een gegarandeerd voortbestaan zijn er ongeveer 1500 nodig. Wij zijn er
van overtuigd dat dat lezerspotentieel er is. U kunt ons helpen het te vinden. Als iedere abonnee één nieuwe abonnee
zou werven, zouden we in één klap ons doel zo goed als
bereikt hebben. Voor ons een droom die u kunt helpen
waarmaken. Laat het tijdschrift zien aan uw natuurvriend
den, maak reclame. Kortom: help mee aan een sterk Tussen

Bosuil zoekt nieuwe
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Bodembeestjes in Noord
Holland. Deel I: pissebedden
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Flora-nieuws uit de provincie
Vergeten veertjes
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Over walsloten en sjanen
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Het voedsel van de havik tussen
Petten en Callantsoog
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Het vlindedaar 2003. Goed,
beter, best?
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Vlindernieuws uit de
provincie.' Groentje, blauw

tjes en bruine blauwtjes

20

Libellen op drift
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Nieuwsflits
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Rectificatie
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