
380 DE LEVENDE NATUUR. 

Beknopt Jaarverslag van het Museum „Natura docet" te Denekamp over 1915. 

Aantal bezoekers , 1620. Er werd ontvangen: 
In 1914 1121). Aan entrée's / 331.07. 
in 1913 ' 1328. Aan giften » 52.—. 
In 1912 750. Aan jaarlijksche bijdragen » 342.—. 

De uitgaven balroegen ƒ 298.01 
Van de ƒ 1300 hypotheek blijven nog ƒ 400 af te lossen. 
Het ledental steeg van 144 tot 188. 
Een 40 lal schenkingen zijn in 1915 ontvangen. 
Twee giften: Mevr. Roessiugh—Udink gaf / 50 en Mevr. M. ter Kuile van Delden ƒ• 25, 

waardoor het ledental voor het leven met 2 werd vermeerderd en steeg tot 32. 
Het uitbreidingscomité, dal zich in 1913 gevormd heeft, wacht op den vrede in Europa 

om haar werk aan te pakken. Tol zoolang moeten wij ons met de beschikbare ruimte 
behelpen. Er bestaat eenige kans, dat er een geschikt lokaal voor mineralogie en geologie 
bijgehuurd wordt. 

J. B. BERNINK. 

Mineralen-collecties. — Door de heer J. B. Bernink, den ijverigen Directeur van het Museum 
«Natura Docet» te Denekamp, worden elementaire mineralen collecties in den handel gebracht 
die bijzonder geschikt zijn voor de school en voor hen, die zich op dit gebied eenigszins 
wenschen te orienteeren. De collectie A, bevattende ± 40 nummers, formaat der stukken 
5 x 4 cM., zorgvuldig geëtiketteerd en goed geborgen, kost f 3.— De collectie B, formaat der 
stukken 0 x 1 0 cM., kost f 3.50. Alles franco. 

Vroege bloei. Op een beschut plekje in een tuin in Haarlem is op 2e Kerstdag eeu 
Hazelaar beginnen te bloeien. Is die wel eens meer zoo vroeg bloeiend waargenomen? 

Haarlem. C. SlPKES. 

Kulfleeuwerlkken in Amsterdam. — Naar aanleiding van Fw artikel «Over Leeuwerikkens 
in »De Levende Natuur» kan ik u mededeelen dat ik de Kuifleeuwerikken te Amslerdam 
nog al eens waarnain en wel op met zand opgehoogd bouwterrein. Zoo zag ik ze geregeld, 
vooral in hel vroege voorjaar, in de omgeving van de Rijksverzekeringsbank, toen daar nog 
wat meer onbelinuwde terreinen waren. Eens, Ik meen in het voorjaar van 1915, zag Ik een 
dier aardige vogeltjes op een trolloirband dleht bij genoemde instelling zitten, terwijl heleen 
vroolijk liedje floot. Dezer dagen vernam ik van iemand dat ze op de zandvlakte langs den 
Ainstelveenschenweg, achter de Joh. Verhulslstraat, kleine grijze vogels met een kuif op den 
kop had gezien, die vlug over hel zand liepen. Vermoedelijk zullen dit dus ook wel kuif
leeuwerikken geweest zijn. Een boomleenwerlk heb Ik bij Amslerdam nooit gezien, wel 
in het Gooi. 

Amsterdam, W. H. J. VAN DER BEEK. 

— Hierbij heb ik de eer u mede te deeleu, dal ik hier bij de builenwijken der stad hel 
geheele jaar door Kuifleeuwerikken gezien heb. 

(ironiiKjrii. ,1. KlIOES. 

— Naar aanleiding van uw artikel in I). /,. .V. »Over Leeuwerikken,« kan Ik u 
mededeelen, dat ik 's winters vaak kuifleeuwerikken gezien heb in Tilburg, lloermond eu 
Venlo; zelden iu Schiedam. Vooral vertoonden ze zich op de wegen aan den bnilenkant 
der sleden, waar ze uit de paardemesl hun voedsel opscharreldeu, vandaar, dat ze in Tilburg 
'n minder mooier naam dragen. 

Dezen winter heb Ik er twee keer 'n paar In Amersfoort gezien oj) een buitenweg. Zoover 
ik me kan herinneren hob ik zo echter 's winters noull in troepjes aangetroffen, steeds één 
of twee, hoogstens drie, 

F. R. 

A A N G E B O D E N » 
Tegen billijke vergoeding ter overname aangeboden: 30 fraaie lantaarnplaaljes naar 

oorspronkelijke vogelfolo's, goed gemonteerd en voorzien van naamslrook. Formaat 8,3 x 8,3 c.M. 
Adres: J. Vijverberg, Noordgouwe. 


