
32 DE LEVENDE NATUUR. 

„Ons Huis"-groep. — In samenwerking met de directie van «Ons Huis» Bozenstraat zal er, 
evenals verleden jaar, weder een «Ons Huis«-afdeeling aan den Bloemversieringswedslrijd van 
»'t Koggeschip» verbonden zijn, de versieringen der deelnemers in deze afdeeling worden 
afzonderlijk door de Jury beoordeeld. 

De inschrijving voor dezen wedstrijd is geheel kosteloos, terwijl samenkomsten voor wie 
belang in deze zaak stellen zullen worden gehouden in: 

School 28, Van Hallstraat 82, op 3 April; «Ons Huis« (Oud 's-G ra venhekje). Plantage 
Franschelaan 14, op 5 April; «Ons Huis«, Bozenstraat, op 8 April; School 48, Balistraat 104, 
op 11 April; School 138, Laanweg, op 17 April, telkens des avonds te 8 uur precies. De heer 
G. Steen, tuinbouwkundige, zal op die bijeenkomsten alles bespreken wat men noodig heeft 
te weten, om zich met weinig kosten het groote zomergeuot te verschalfen van bloemlakken 
vol kleurige bloemen. In den nazomer wordt een feestelijke bijeenkomst in «Ons Huis« gehou
den waar de bekroningen (gouden, verguld-zilveren, zilveren en bronzen medailles met geën-
cradeerd diploma en eervolle vermeldingen) worden uitgereikt. 

De Ooievaars terug. — Toen ik op 24 Maart in Dordrecht langs hel ooievaarsnest dicht 
bij «Lips' Slotonfabrieko kwam, constateerde ik tot mijn groote verwondering dat de bewoner 
eindelijk was teruggekeerd en bezig was zijn verblijfplaats in orde te maken. De volgende 
dag was ook zijn wijfje weer terug. De koude dagen en sneeuwstormen die toen volgden 
schenen onze vrienden niet goed te bevallen. Ze stonden treurig op één poot op hun nest, 
terwijl hun lange nekharen fladderden, en zullen het wel betreurd hebben niet langer in het 
zachte zuiden gebleven te zijn. D. J. W. KREULEN. 

Verzoek betreffende de Gierzwaluw. — Ondergeteokende verzoekt, evenals in het vorige 
jaar, mededeeling omtrent den datum van aankomst in en vertrek uil. Nederland van de 
gierzwaluw, Apus apus (L.), in den zomer van 1919 en zou gaarne antwoord uil alle deelen 
des lands ontvangen op de volgende vragen: 

1. Wanneer zijn de gierzwaluwen bij u aangekomen en vertrokken? 2, Bleven enkele 
achterblijvers na, toen de grooto menigte vertrokken was en, zoo ja, wanneer vertrokken die 
achterblijvers? 3. Wat was de weerstoostand op het tijdstip van vertrek? 4. Wat was hel 
aantal gierzwaluwen in 1919? a. klein? A. groot? c gewoon? 

Amsterdam, Vossiusslraat 16. , A. E. H. SWAEN. 

Aankomst der zwaluwen. — Den 7den April vloog een boerenzwaluw eenige malen voorbij 
mijn venster. Daar ik vermeen, dat dit nogal vroeg in den lijd is, haast ik mij u mijn waar
neming te berichten, in de hoop dat deze eenige waarde moge bobben. 

Amsterdam. K. A. ELSENSOHN. 

GEVRAAGD: 
Plaatjes 13 en 55 ,Bonte Wei" (Verkade-album) zijn bij Verkade niet meer te krijgen. 

Wie kan mij daaraan helpen? Porto wordt vergoed. Mr. J.Slaglor, Zwolle, Prins Hendrikstr. 13. 

AANGEBODEN: 
De volgende gevulde Verkade-albums: De Vecht, Langs de Zuiderzee, Blonde Duinen 

en Bosch en Hei & f 2,50 per deel. Jaargang 22 van 2). L. N, in afleveringen, A f 2.—. 
Alle nieuw. Porto voor kooper. Adres: B. lesberts, v. Hogendorpstraat 73n, Amsterdam. 

»De Levende Natuur«, jrg. 23, netjes gelezen voor / '2 ,50; «Aus der Heimat», jrg. 1017, 
voor ƒ0.00, ook netjes in orde. Porto voor kooper. Adres: Mej. G. J. Kerbert, te Velsen. 

Complete Verkade Album: Lente, Zomer, Herfst, Winter, Naardermeer, Bosch en Heide, 
Bonte Wei en Blonde Duinen, voor meestbiedende. Vracht voor koopers. Adres Fuhri Snethlage, 
Krispijnscheweg 175, Dordrecht. 

Een aquarium, lengte 40 cM., breedte 20 cM. en diepte 25 cM. voor den meestbiedende. 
Brieven met prijsopgave aan T. den Ouden, Rijn en Schiekade 92, Leiden. 


