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sterken trek der vinken mede. Geregeld spoedden zich troepjesUn Westelijke richting naar de kust. 

Met begin Maart kwam echter zachter weer in 't land. De vinken sloegen overal druk en 
een tweede vermindering begon. Tegelijkertijd was nl. een voortdurende trek van vinkon 
en keepen in Noord-Oostelijke richting waar te nemen, vooral 's morgens en op den laten 
middag, meest hij kleinere troepjes tegelijk, soms bij troepjes van 50—00. Een troep van een 
kleine honderd trof ik legen den avond slapend in de beuken aan. Nauwelijks was ik genaderd, 
of ze schoten als een pijl uit een boog naar 't Noord-Oosten. 

Zoo vermindert ook hier logen den zomer hel aantal gaandeweg. Toch zal 't aantal 
broedende paartjes hier nog wel grooter dan gewoonlijk blijven l). 

Wageningen. D. TOLLENAAR. 

') Zondag 23 Maart toen ik weer te Bilthoven was, ging de trek naar 't Noordoosten nog voortdurend door. Behalve 
vinken en keepen trokken nu ook goregeld zingende kneutjeg over. Onderwijl krioelde 't hier en daar in 't bosch nog 
van honderden vinken, die sehitterend en druk-slaand een geweldig lawaai teweeg brachten, zóó, dat zelfs onatente 
wandelaars bleven staan kijken naar dit gewemel, gestoei en geschetter, als In een groote volière. 

Amsterdam In Bloementooi. — Ofschoon April nog «doet wat zij wik, gaan wij toch met 
rassche schreden den zomer tegemoet. Het ontluikende groen aan boom en heester, de 
voorjaarsbloemen in veld en wei, het blij gefluit van de lijster in onze stadstuinen en het 
vroolijk zingen van den klimmenden leeuwerik boven de groenende weiden, dat alles zijn 
onloochenbare teekenen, dat de lente gekomen en de zomer in aantocht is. En als straks 
buiten alles één bloemenweelde zal zijn, als bosch en laan, prijkend met den frisschen blade
ren tooi, nooden tot dwalen door de geurende paden en tot rusten onder het ruischend loover, 
dan heeft de stedeling nauwelijks eenige punten in de naaste omgeving van de plaats zijner 
dagolijksche werkzaamheden, waar zijn oog zich kan verlustigen in groen en bloemen; hij 
moet zich tevreden stellen met de spaarzame, doch overigens zeer goed door de stedelijke 
overheid verzorgde parken. 

Het particulier initiatief kan er echter veel toe bijdragen het stadsaspect frisscher, 
levendiger en kleurrijker te doen worden. Het versieren van gevels, balcons en ramen met 
groen en bloemen is het middel om daartoe te geraken. Zij, die geen tuin bezitten, kunnen 
zich dien verschaffen door hem aan hun huis aan te brengen. 

Beeds jaren achtereen wekt «'t Koggeschips, Vereeniging van Amstordamsche belangen 
in hel algemeen en van het Vreemdelingenverkeer in 't bizonder, de burgerij daartoe op. 

Ook nu weer doet zij in dit opzicht een beroep öp onze sladgenooten. Teneinde hen 
daartoe aan te moedigen stelt, »'t Koggeschip» ook dit jaar wederom een groot aantal gouden, 
verguld zilveren, zilveren en bronzen medailles met fraai gecalligrafeerd diploma beschikbaar 
voor de door de jury het best geoordfeelde versieringen. 

In afwijking echter met vroegere jaren zal — voornamelijk met het oogmerk de deel
neming meer algomoen te doen zijn — de uitnoodiging tot inschrijving voor deelneming aan 
den vrijen wedstrijd (Koggeschip-groep) vervallen, doch zal in den loop van den zomer, wanneer 
aangenomen kan worden dat de beplantingen der balcons, ramen en gevels gereed zijn, een 
door do jury aan te wijzen geschikt persoon een rondgang door de stad maken om alle aan
gebrachte bloomversieringen (uitgezonderd die der «Ons Huis«-groep) te noteeren. De alsdan 
verkregen gegevens worden de jury aangeboden, die op haar beurt, op grond van de aldus 
verkregen notitiën, de versieringen in oogenschouw gaat nemen, waarop de beoordeeling 
voor oen bekroning volgt en de eigenaar(es) van oen bekroonde beplanting in kennis wordt 
gesteld. 

Men ga nu reeds flink aan 't werk! Nadere inlichtingen verstrekt de administrateur der 
Ver. »'t Koggeschip», de heer H. I). J. de Jong Baskin, Damrak 95. 

Zwaluw. — Door dezen bericht ik u, dat de zwaluwen gisteren 18 April bij mij om 
lO3/^ uur zijn gearriveerd, behalve één, die reeds 12 April is gekomen. Dit is vermoedelijk 
dezelfde, die den vorigen herfst 14 dagen later dan alle andere is weggegaan, althans zij nam 
direct weer boven op de klok haar oude plaats in. 

Enschede. G. LASONDER G.AZ. 

Kleine Specht, — Hedenmorgen, 9 April, mijn dagolijksche wandeling door het Vondel
park makende werd mijn aandacht getrokken door een luid geratel. Ik dacht dadelijk aan het 
berichtje in het laatste nummer van D. L. N. omtrent het voorkomen van den kleinen Specht 
in het Vondelpark en na eenig zoeken en turen vond ik den voortbrenger van het geluid in een 
hoogen iep. Als bevestiging van de eerste waarneming kan dit berichtje wellicht waarde hebben'? 

Amsterdam. K. A, ELSENSOHN 


