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Verenigingsnieuws
Nederlandse Vereniging tot

Bescherming van Vogels
Kalenders en Kerstkaarten

De kalender is dit jaar eenschild van 12x18 cm,

waaraan een eenvoudige maandkalender is ge-

hecht. Men heeft de keuze uit afbeeldingen van:

A. scholeksters met jongen; B. wilde eend en

wintertalingen: C. roodborstje; D. groene specht.
De prijs van deze kalender bedraagt J 1,50,

franco p.p.

De kaarten zijn (dubbel gevouwen) lO’/j x H

cm en hebben op de binnenzijde de opdruk:
„Greetings and All Good Wishes From

..

Men heett hiervoor de keus uit afbeeldingen van:

E. roerdomp; E. goudhaantjeenG. sijsje en barm-

sijsjes. De prijs van deze kaarten (inclusief bij-
behorende enveloppen) bedraagt ƒ 6.— per do-

zijn of ƒ 3.25
per half dozijn.

Bestelling is uitsluitend mogelijk door overschrij-

ving van het verschuldigde bedrag (vóór 15

november 1958) op postrekening 29 213 ten na-

me van Vogelbescherming te Amsterdam, met

vermelding van aantal gewenste kaarten en/of
kalenders (waarbij te vermelden welke afbeel-

ding men wenst). De bestelde kaarten of kalen-

ders worden dan binnen ongeveer veertien dagen
uit Londen rechtstreeks toegestuurd.
N.B.

—
De mogelijkheid bovenbedoelde kalen-

ders bij Vogelbescherming te bestellen heeft

geenszins ten doel de zo populair geworden Ol-

veh-kalender te beconcurreren, waarvoor de mo-

gelijkheid tot bestelling bovendien op 1 augustus

j.l. eindigde.

Lezingen en film

Naar aanleiding van vele verzoeken over de

mogelijkheid van vertoning in Nederland van de

op onze jaarvergadering gedraaide film „High-
land Birds", kunnen wij berichten dat zeer waar-

schijnlijk in het komende winterseizoen
nog geen

copy van deze film hiervoor beschikbaar zal zijn.
Wel vertrouwen wij, dat voor het seizoen 1959/
1960 de film voor

Nederland zal kunnen worden

afgestaan.
Voor 1958/1959 zal het wel mogelijk zijn lezin-

gen te verzorgen over vogelbeschermingsproble-
men (door Ko Zweeres), waarbij vóór de pauze

kleurendia’s worden vertoond en na de pauze de

film „Nederlandse Broedvogels ", eveneens een

film van de R.S.P.B., opgenomen door George
Edwards en Eric Hosking. De vereniging be-

schikt hiervoor over projectie-apparatuur en

scherm. Aanvragen dienen ten minste drie weken

tevoren te worden gericht tot het secretariaat

van Vogelbescherming, Reguliersgracht 9 te Am-

sterdam.

In het oosten des lands is de heer B. J. Speek te

Meppel bereid lezingen met kleurendia’s te hou-

den over het leven van de ooievaar. In het wes-

ten en zuiden des lands kan deze lezing (met de

kleurendia s van de heer Speek) worden ver-

zorgd door Ko Zweeres, Aanvragen voor deze

lezing voor hnesland, Groningen,Urenthe, Over-

ijssel en Gelderland rechtstreeks bij de heer B. ).
i>peek, Rozenstraat 5h te Meppel, voor de rest

van Nederland bij het secretariaat van Vogelbe-

scherming.

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek

Op 16 en 18 juni waren onze leden en donateurs

weer bijeen in het Geversduin om onder leiding

van de heer Kortenoever te genieten van het

duinlandschap bij avond. Het bijzonder mooie

weer en de veie interessante waarnemingen zoars:

jonge en volwassen nachtzwaluwen, houtsnippen
en de Europese kanarie, maakten dat deze avon-

den bijzonder goed geslaagd zijn.
Na de vakanties kunnen leden en donateurs de

volgende excursies meemaken:

14 september. Per fiets om 8 uur vanaf station

Koog-Zaandijk naar de haven en de Zuid-

pier van IJmuiden. Leiding: M. Smit. Hal-

ve dag.

1 oktober. Lezing over vogeltrek met lichtbeel-

den (ook donateurs zijn van harte wel-

kom!) Nader bericht volgt.

5 oktober. Trekvogel excursie. Vroeg uit bed!

6 uur station Koog-Zaandijk. Heemsker-

kerduin. Halve dag. Leiding: K. Zwart

en J. Bedet.

Verder ligt het in de bedoeling omstreeks 19 ok-

tober een bustocht te organiseren voor leden en

donateurs naar „De Beer”. Het zal wellicht de

laatste keer zijn, dat we dit vogelgebied kunnen

bezoeken. Afbraak gaat snel. Nader bericht volgt.
Een verzoek: wie is in het bezit en wil afstaan:

jaargang I, blad nr 2 van WIEK EN SNEB.

Ook andere oude nummers zijn welkom. Graag
even bericht of opsturen aan de secretaris.

Vogel beschermingswacht

Zuidwest-Veluwe

We kunnen melding maken van een niet alle-

daags broedgeval in één onzer nestkasten. Een

draaihals had n.l. in zo’n kastje 9 witglanzende,

puntig toelopendeeitjes gelegd en voor zover op

het ogenblik is te bezien zullen er 7 jongen uit-

vliegen. We hebben deze vogel dus eens van

zéér dichtbij kunnen bekijken. Ook de jongen

lijken precies op kleine nachtzwaluwen, zo boom-

schorsachtig ziet het verenpak eruit. Nestkasten-
controle heeft dus ook nog andere aspecten!

Na de vakanties zullen we onze activiteiten her-

vatten waarbij we vooral weer aandacht zullen

schenken aan o.a. het winterprogramma. De

secretaris wacht reeds met belangstelling op Uw

voorstellen of plannen.

De Royal Society for the Protection of Birds,

onze Engelse zusterorganisatie, geeft elk jaar een

kalender en Kerstkaarten uit, naar bijzonder
fraaie aquarellen van Charles Tunnicliffe.

Dank zij een regeling met de R.S.P.B. zal het

raogelijk zijn, deze kaarten of kalenders bij „Vo-

gelbescherming” te bestellen en in Nederlandse

valuta te betalen. De kaarten worden U dan

rechtstreeks uit Londen toegestuurd. Een deel

van de opbrengst komt ook aan Vogelbescher-
ming ten goede.
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Vogelwerkgroep van

K. N. N. V. en N. J. N.

Bestuurswijziging

De heer St. Engels heeft bedankt voor de

functie van administrateur in het bestuur van

de Vogelwerkgroep. Zijn opvolger is de heer

H. Hessels, Hyacintenlaan 34 rood, Haarlem,

postgiro nr. 671313.

Alle leden van de V.W.G. der K.N.N.V. en

N.J.N. die hun contributie voor 1958 nog niet

hebben voldaan, wordt verzocht hun contributie

binnen 14 dagen na ontvangst van dit nr. van

„Het Vogeljaar" te voldoen, door storting of

overschrijving op
het glronr. van de nieuwe

administrateur, nr. 671313 t.n.v. H. Hessels, te

Haarlem. Na die tijd zal een postkwitantie
worden aangeboden, uiteraard verhoogd met de

incassokosten.

Wat u moet betalen;

leden, tevens lid van K.N.N.V. of N.J.H.: ƒ 2.-,

leden, geen lid van K.N.N.V. of N.J.N.: ƒ 3.-.

Adreswijzigingen en mogelijke klachten over de

ontvangst van „Het Vogeljaar" dient u ook aan

de heer Hessels te richten.

Vereniging voor Vogelbescherming

’s-Gravenhage en Omstreken

Adressen

Secretaris: P. Meijburg, Marconistraat 55, tel.

398312, giro 275200.
Hoofd Vogelwacht: H. van Dongen, Zeekant

17 B, tel. 541190. (Katwijk) J. Kuijt, v. d. Vegt-
straat 21, Katwijk aan Zee.

Propaganda: J. N. Vermeulen, Van Beverningk-
straat 4.

Vogelasyl: H. G. Bolten, Papegaailaan 36.

Bibliotheek: P. M. Groen, Vlielandsestraat 91,

tel. 540014.

Boekenlijst en leenvoorwaarden worden
op aan-

vraag gezonden.

Vogelwacht Utrecht

Contributie 1958

Diegenen, die nog verzuimden de contributie te

voldoen, wordt verzocht deze zo spoedig moge-

lijk over te maken op postrekening 35 74 00 van

mevr. A. Maitland-v. Bemmelen, De Bilt. De

contributie bedraagt ten minste ƒ 3.50
per jaar,

waarbij een abonnement op „Het Vogeljaar” is

inbegrepen. Het bestuur doet een dringend beroep

op de leden om, door het werven van nieuwe

leden, de inkomsten te vergroten. Gebrek aan

geld maakt, dat veel werk, dat dringend ter hand

moet worden genomen, nog niet kan worden uit-

gevoerd.

Nestkastjes

Dank zij de medewerking van de Chr. Technische

School te Utrecht kon een flink aantal nestkast-

jes worden vervaardigd, die o.a. zijn uitgehangen
op „Schorteldoek”, „Beerschoten” en nog een

paar plaatsen in De Bilt.

Adressen

Secr. A. J. H. Baron van Lynden, Blauwkapelse-

weg 17, De Bilt, tel. K 30—61480.

Penningm.: Mevr. A. Maitland-v. Bemmelen,
Park Arenberg 22, De Bilt, postgiro 357400.

Bessen voor winiervoer

De lijsterbessen kleuren alweer, en dat is, voor

wie nog op wat zomer had gehoopt, een lelijk

ding. Ook andere besdragende heesters zullen

weldra met hun najaarspracht pronken, tot de

vogels de kleurige vruchten eraf hebben gegeten.
Er is de meeste jaren een overvloed van bessen,

op een tijdstip, dat er nog volop ander voer is

voor de meeste vogels.
Daarom lijkt het raadzaam, zelf een voorraadje
bessen aan te leggen, waarop we bezoekers van

onze voertafel kunnen trakteren, als er werkelijk
tekort aan voedsel komt door ijzel of sneeuwval.

Vrijwel alle soorten bessen komen in aanmer-

king. Vergeet vooral ook de rozebottels niet!

Een goede methode van bewaren is: bedek de

bodem van een kistje met een handbrede laag

droog zand. Hierop komt een even dikke laag
bessen, vermengd met zand, daarna weer zand,

zand met bessen, enz. Deze bessen blijven vrijwel
de hele winter fris en worden straks met graagte

gegeten, zonder dat het ons een cent hoeft te

kosten. En het inzamelen kan, op een mooie

herfstdag, op zichzelf al een genoegen zijn.

Duiven, vlaamse gaaien, maar ook andere vo-

gels, eten graag eikels. vinken en kepen zijn ver-

zot op beukenootjes. Zowel eikels als beukenoot-

jes worden op
dezelfde wijze bewaard als bessen.

K, Z.

Huismus in zwaluwnesten

De heer A. J. Goselink, Den Hulst (Ov.) schrijft,
dat in zijn omgeving de laatste tien jaar de boe-

renzwaluw niet is verminderd. „Je ziet ze hier

vrijwel overal op boerenhofsteden en langs het

kanaal”. Wel constateerde hij sterke achteruit-

gang van het aantal huiszwaluwen, hetgeen in

zijn omgeving vooral te wijten zou zijn aan de

huismussen, die de zwaluwnesten in beslag ne-

men. „Vrijwel geen broedsel komt tot uitvliegen,
want de mussen zien er niet tegenop om de jonge
zwaluwen overboord te gooien. De ringmus treft

in deze niet de minste schuld)".
Dr. Jac. P. Thijsse schreef indertijd in „Het Vo-

geljaar” (derde druk, 1923): men is het er

tegenwoordig vrijwel over eens, dat de droevige

vermindering van onze zwaluwbevolking aan die

(huis)mussen is te wijten". Waaruit we de troost

kunnen putten, dat het probleem van de achter-

uitgang van de zwaluwenstand
op

z'n minst al

vijf en dertig jaar oud is en dus niet een verschijn-
sel van vandaag of gisteren.
De vraag rijst echter vooral, of ook elders de

huismussen zo hinderlijk zijn voor de huiszwalu-

wen, als in Den Hulst. Ik had het gevoel, dat

dit nogal mee viel. Maar het zou nuttig zijn,
daarover eens wat gegevens te verzamelen. Zo-

dat wij ons graag voor berichten daaromtrent

aanbevelen. K. Z.

De illustraties in dit nummer zijn van:

Mevr. Dr. A. Vollgraff-Roes (pag. 57)

H. J. Slijper (omslag, pags.
41 en 43)

en Rein Stuurman (pags. 54 en 55).


