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Verenigingsnieuws
Nederlandse Vereniging tot

Bescherming van Vogels

Nestkastjes en voertafels

De brochure „Wintervoedering van Vogels”

(Mededeling nr. 1) is verkrijgbaar door over-

schrijving van 15 ct per ex. op postrekening
29213.

Kalenders en Kerstkaarten

Bijna 60.000 Kerstkaarten zijn er verleden jaar
in Engeland door de R.S.P.B. verkocht. Thans
kunnen deze fraaie kaarten, naar aquarellen van

Charles Tunnicliffe in Nederland worden be-

steld door overschrijving van ƒ 6.— per dozijn
of ƒ 3,25 per half dozijn op postrekening 29 213

van Vogelbescherming te Amsterdam. De kaar-
ten (dubbel gevouwen 10% x 14 cm, met aan

binnenzijde opdruk: „Greetings and AU Good

Wishes From ..worden mét bijbehorende

enveloppen voor verzending, rechtstreeks toege-

stuurd uit Londen. (Na ongeveer 1 november

a.s.). Beschikbaar zijn afbeeldingen van: E.

roerdomp, F. goudhaantjes en G sijsjes en barm-

sijsjes.
Voorts zijn verkrijgbaar R.S.P.B.-kalenders, be-
staande uit een schild van 12 x 18 cm met een

reproductie van een aquarel van Tunnicliffe en

een aangehechte eenvoudige maandkalcnder. Be-

schikbaar met afbeeldingen van; A. scholeksters
met jongen, B. wilde eend en wintertalingen, C.

roodborstje en D. groene specht. De prijs van

deze kalender bedraagt ƒ 1,50 franco p.st., te

storten op postgiro 29 213.

Een deel van de opbrengst komt ook aan Vogel-

bescherming ten goede. Bij bestelling (tot uiter-

lijk 15 november a.s.) s.v.p. gewenste afbeel-

ding (en) opgeven.

Met de camera onder de vogels
Dank zij een zeer royale schenking door Jan
P. Strijbos beschikt de vereniging thans over

ruim twintig zwart-wit films (16 mm), die Strij-

bos tussen ongeveer 1935 en 1945 heeft opgeno-

men. Hoewel het de bedoeling is, dat hiervan

enige films van elk ongeveer 360 m zullen wor-

den gemaakt, zijn zij in hun tegenwoordige vorm

reeds beschikbaar voor verenigingen en het on-

derwijs. De films worden beschikbaar gesteld

tegen een vergoeding van ƒ 7,50 per spoel van

120 m, terwijl de kosten van terugzending voor

rekening van de gebruiker komen.

Een catalogus van deze films is
nog

niet be-

schikbaar. Inlichtingen worden verstrekt door

het secretariaat der vereniging, Reguliersgracht
9, Amsterdam-C. Projectieapparatuur moet door

de gebruiker zelf worden verzorgd.

Tijdschrift voor jeugdleden
In de loop van deze maand verschijnt het eerste

nummer van „Vogels", een tijdschrift voor jeugd-
leden van Vogelbescherming, onder redactie van

Jan Overmaat en Ko Zweeres. Dit eerste num-

mer wordt zowel aan de jeugdleden, als aan alle

andere leden van de vereniging ter kennismaking
toegezonden. Niet-leden kunnen een proefnum-
mer aanvragen, door overschrijving van 25 ct

op postrekening 29 213 of opzending van dit be-

drag in postzegels (niet op briefkaart plakken!).

Vereniging voor Vogelbescherming

’s-Gravenhage en Omstreken

Excursies

Zondag 26 oktober Vogeltuin; zondag 2 novem

ber Noordwijkerhout; zondag 9 november De

Beer; zondag 15 november Plassen bij ’s-Gra-

vezande en Noorderpier Hoek van Holland;

vrijdag 28 november Jaarvergadering; zaterdag
27 december De Beer; zondag 1 februari Plassen

bij ’s-Gravezande en Noorderpier Hoek van Hol-

land; zondag 15 februari Haagse Bos en Mar-

lot; zondag 22 februari De Beer; zondag 15

maart Vlaardingse Vlietlanden;zondag 22 maart

De Beer.

Vogelcursus

In januari en februari 1959 zal een vogelcursus
van vier avonden gegeven worden.

Ie avond eenden, ganzen, zwanen en duikers door

J. Oppentocht; 2e avond steltlopers, weidevogels
en strandvogels door C. Regensburg de Mooy;
3e avond zangvogels door C. van ’t Oever;
4e avond meeuwen door H. van Dongen.
Met dia's, films en geluiden. Leden betalen

ƒ 2.50, niet-leden ƒ 3.50 voor de gehele cursus,

mits aangemeld vóór 15 januari 1959 a.s. Daar-

na 50 cent meer.

Adressen

Secretaris-penningmeester: P. Meyburg, Marco-

nistraat 55. Den Haag, tel. 398312. Giro 275200.

Vogelasyl: H. Bolten, Papegaailaan 36, Den

Haag.

Vogelbeschermingswacht: H. van Dongen, Zee-

kant 17B, Scheveningen, tel. 54 11 90.

J. Kuyt, v. d. Vegtstraat 21, Katwijk aan Zee.

Propaganda: J. N. Vermeulen, Van Beverningk-
straat 4, Den Haag.
Bibliotheek: P. Groen, Vlielandsestraat 91, Sche-

veningen, tel. 54 00 14.

Het is raadzaam nestkastjes voor holenbroeders

reeds vóór Kerstmis op te hangen, omdat vooral

koolmezen er graag
in komen slapen. De bro-

chure over Nestkastjes (Mededeling nr. 4) is

tijdelijk uitverkocht maar wordt herdrukt en zal

vermoedelijk eind november weer verkrijgbaar

zijn a 25 ct (bij voorkeur bestellen door over-

schrijving op postrekening 29213). Wie tegen
het zelf maken opziet, kan volgens onze voor-

schriften vervaardigde nestkastjes voor mezen

e.d. bestellen a ƒ 3.—. (uitsluitend op postreke-

ning 29213). Deze prijs is exclusief de vracht-

kosten, die ongeveer ƒ 1,50 per kastje bedragen.

Bij bestelling van méér exemplaren wordt de

vrachtprijs per kastje aanzienlijk lager. De kast-

jes worden ongefrankeerd verzonden, zodat de

vracht bij ontvangst kan worden voldaan.

Tevens zijn beschikbaar rustieke voertafels (van

berkenstammetjes), waarvan de prijs (exclusief

vracht) ƒ 12,50 bedraagt. Ook deze worden on-

gefrankeerd verzonden. Uitvoering in twee ty-

pen: met stevige voet van berkenstammetjes,
voor plaatsing op gazon, of met metalen zwaai-

arm, voor bevestiging aan raamkozijn, b.v. van

bovenhuizen in de stad.
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Vogelwacht Utrecht

Verslag over het eerste halfjaar

Nadat op de oprichtingsvergadering van 4 fe-

bruari circa 30 mensen zich als donateur opga-

ven, is dit aantal thans tot ruim 100 opgelopen,

waarvan 60 personen „Het Vogeljaar” recht-

streeks van de Vogelwacht betrekken.

Nadat reeds door prettige samenwerking met de

gemeente De Bilt een vogelbosje in het Van

Boetzelaerpark werd uitgespaard en ingeplant,
werden door deze gemeente 25 nestkasten be-

schikbaar gesteld, die in samenwerking met de

Vogelwacht in het park werden opgehangen.
Hiervan werden in dit eerste jaar 5 door kooi-

en 5 door pimpelmezen bewoond.

De inventarisatie van het Van Boetzelaerpark
werd ook dit jaar, thans door een lid van de

Vogelwacht uitgevoerd en het verslag daarover

zal weer aan de gemeente worden aangeboden.
Contact met de Chr. Technische School te

Utrecht resulteerde tot de aanmaak van 56 nest-

kastjes, die in de gemeenten De Bilt, Zeist en

Amersfoort werden opgehangen.
Met het ophangen van door „Vogelbescher-

ming" beschikbaar gestelde kunstnesten van

huis- enboerenzwaluwen hadden wij, helaas, geen

succes: alle kunstnesten bleven onbewoond, ter-

wijl de vaak met veel tegenslag gebouwde na-

tuurlijke nesten een goed resultaat opleverden in

de onmiddellijke nabijheid van de kunstnesten.

Een nog zeer bescheiden proefje werd gedaan
met van betonijzer vervaardigde nestbescher-

mers voor weidevogels; van de ervaring daarbij

opgedaan zal volgend jaar een dankbaar gebruik
kunnen worden gemaakt.
Ons lid, de heer Doornbos te Utrecht stelde het

bosterrein „De Schortelhoek" ter beschikking van

de Vogelwacht. Aldaar werd een gedeelte van

de nestkasten opgehangen, terwijl het plan be-

staat, daar ook het meidoornplantsoen te plan-

ten, dat de firma Copijn uit Groenekan zo vrién-

delijk is aan de Vogelwacht te schenken.

Van de Gemeente plantsoendienst te Utrecht,

ontvingen wij de toezegging, dat overwogen zal

worden op het nieuwe kanaleneiland, waar een

park zal verrijzen, een vogelbos te stichten. Be-

sprekingen hierover zullen dit najaar worden

voortgezet.
Met de Stichting Fundamenteel Onderzoek der

Materie werd contact opgenomen,
dat ertoe moet

leiden, dat bij het bouwen van laboratoria voor

kernfysisch onderzoek op de buitenplaats „Rijn-
huizen", de beplanting en daarmede de reiger-

kolonie zoveel mogelijk gespaard zal worden.

Het contact is prettig.

Helaas hebben wij niet kunnen voorkomen, dat

op
de buitenplaats „Houdringe" in De Bilt ver-

schillende mooie meidoornhagen door de Rijks-

seruminrichting zijn geveld.
De heer C. P. C. Goedemans, vogelzaadhandel
„De Papegaai” te Utrecht is bereid de leden van

de Vogelwacht op
vertoon van hun lidmaat-

schapskaart alle artikelen voor buitenvogels

tegen een korting van 15 % te leveren.

Een ontwerp voor de statuten is gereed en de

Koninklijke Goedkeuring wordt aangevraagd.

Adressen

Secretaris: A. J. H. Baron van Lynden, Blauw-

kapelseweg 17, De Bilt, tel. K 30-—61480.

Penningm.: Mevr. A. Maitland-v. Bemmelen,

Park Arenberg 22, De Bilt, postgiro 35 74 00.

Vogelwerkgroep van

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

Contributie 1958

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 deze binnen 14

dagen na ontvangst van dit
nr. van „Het Vogel-

jaar" te voldoen, door storting of overschrijving
op het gironr. van de nieuwe administrateur, nr.

671313 t.n.v. H. Hessels, te Haarlem. Na die tijd
zal een postkwitantie worden aangeboden, uiter-

aard verhoogd met de incassokosten.

Wat u moet betalen:

leden, tevens lid van K.N.N.V. of N.J.N,: 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 te

richten aan: H. Hessels, Hyacinthenlaan 34rd,

Haarlem.

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek

Lezingen voor de jeugd
In het afgelopen jaar heeft ons lid de heer

W. Schepers weer een aantal lezingen georgani-
seerd voor de Zaanse schooljeugd. De heer S. de

Waard had de niet gemakkelijke taak om tien-

maal (41 scholen, met in totaal 4279 kinderen)
een volle zaal te boeien, wat hem weer prima
afging. De organisatie van de heer Schepers
was patent en alles verliep volgens plan. Het

schenkt hem, en het bestuur, elke keer grote
voldoening de vogelbescherming voor een zo

groot publiek te kunnen propageren.

Wij betuigen de heer Schepers onze erkentelijk-
heid voor alle moeite, die hij ieder jaar weer vrij-
willig op zich neemt om deze schoollezingen, die

een grote „goodwill” kweken bij inspectie en

onderwijs, te doen slagen.

Filmavond

Op vrijdag 14 november te 20.00 uur is er een

filmavond voor leden en donateurs in de Waak-

zaamheid te Koog aan de Zaan. Vertoond wordt

de Engelse, in Nederland opgenomen film „Bree-

ding Birds of the Netherlands” (Broedvogels
van Nederland). De film wordt ingeleid door de

bekende vogelkenner Ko Zweeres, die voor de

pauze een voordracht met kleurendia's houdt

over „Vogelbescherming in West-Europa”.
Voor niet-leden bedraagt de toegangsprijs ƒ 1.—

p.p. Leden en donateurs hebben gratis toegang.

De gratis kaarten worden weer thuis bezorgd.
Indien U er geen gebruik van kunt maken, gelie-
ve U de kaarten te weigeren.

Vogelsanatorium
Zieke of gewonde vogels kunnen, ter verpleging
in het Vogelsanatorium, worden afgegeven bij
de heer G. Krijt, Belgische straat 14, Zaandam.

Rechtzetting

Onder de op blz. 43 van het vorige nummer af-

gedrukte tekening van een jonge slechtvalk is °p

raadselachtige wijze, en volkomen ten onrechte,

vermeld dat het een jonge torenvalk zou zijn.



Texel, het Vogeleiland

Bijna 25 (aar na het verschijnen van de eerste

(in 1934), ontvangen wij de tweede druk van

„Texel, het Vogeleiland", door J. Drijver.
Een kloek boek. 280 blz„ gedrukt op goed
papier en geïllustreerd met 75 foto’s van Jan
P. Strijbos, G. K. C. van Tienhoven. ]. de Waal.

H. P. Gorter en wij'en Ad. Burdet.

De auteur heeft de tekst, waarin hij zowel het

Texel van thans, als van ..voor de ontdekking"

grondig behandelt, zeer zorgvuldig bijgewerkt,
zodat wij weer over een „up to date”, fraai

boek over het populairste der Waddeneilanden

beschikken, dat vele vrienden vanTexel onge-

twijfeld zullen willen bezitten.

Zelf geboren en getogen op het eiland, weet

de heer Drijver smakelijk èn met kennis van

zaken te vertellen over het eiland, zoals hij
dat in zijn jeugd heeft gekend en over de

veranderingen, die sindsdien (helaas) zijn op-

getreden.

Deze veranderingen komen o.a. tot uitdrukking
in de lijst van Texelse broedvogels. die in deze

nieuwe druk 108 soorten vermeldt, tegen 98

in de eerste druk. Men leide hieruit overigens
niet af. dat er sprake is van winst. Want zelfs

op Texel, met zijn naar verhouding wellicht

grootste oppervlakte aan reservaten, is de vogel-
stand achteruitgegaan, wat het aantal indivi-

duen betreft. De aanwinsten zijn kuifeend,

tafeleend, eidereend. middelste zaaqbek, sperwer,

pa trijs (ingevoerd), Britse kleine mantelmeeuw,

laehstern, Turkse tortel, bonte kraai. Vlaamse

gaai, grote lijster, rictzonger (uit de toelichting

blijkt niet goed. of dit een aanwinst is, dan

wel een omissie in de eerste lijstj, tjiftjaf.
Engelse gele kwikstaart, putter, kleine barmsljs
(alleen steunend op waarneming van 't voeren

van jongen,).
Weliswaar zijn dit 17 nieuwe soorten, maar

daar staat tegenover, dat o.a. aalscholver, griel,

dainpieper en roodkopklauwier niet meer in de

nummering zijn opgenomen. Er dient boven-

dien op gewezen, dat lang niet alle nieuwe

broedvogels rot de geregelde bewoners van

het eiland zijn gaan behoren.

Het zou verleidelijk zijn. de toevallig ongeveer

tegelijkertijd verschenen lijst van broedvogels
van Schouwen en Duiveland (mét opgave van

de trekkers en dwaalgasten uitgegeven door

de actieve Vogelwacht Schouwen, en verkrijg-
baar door overschrijving van 25 cent op post-

rekening 59 368 van de penningmeester te

Burgh) met deze Texelse te vergelijken. Doch

dit zou thans te ver voeren, ook al, omdat de

Schouwense lijst slechts betrekking heeft op
de laatste tien jaren. Daarin konden de Schou-

wenaren echter toch op de kop af 100 soorten

als broedvogel vaststellen 1

Er zou over het mooie en gedegen boek van

Drijver nog veel (goeds) te zeggen zijn. Moge
ik echter besluiten, met iedereen warm aan te

bevelen: koop het, lees het en herlees het.

En betreur het mét mij, dat wij over andere

delen des lands niet even fraaie en goed ge-

fundeerde boeken bezitten. K. Z,

Banden Jaargangen

1957-’58

Hoewel het de bedoeling is. pas voor de

jaargangen 1957-’58-’59 een register te

publiceren (aan het slot van de jaargang

1959}. hebben wij toch reeds een een-

voudige band doen ontwerpen voorben,
die de jaargangen 1957-’58 reeds (samen}
willen laten inbinden.

Het is een band van donkergroenlinnen,

waarop in goud op de voorzijde een

koolmees is afgedrukt. Op de rug staat,

eveneens in goud, „Het Vogeljaar
1 957-’58."

De prijs van de losse band bedraagt
f 1.50, franko per post. Wenst men de

nummers tevens te laten inbinden, dan

wordt de prijs f 3.25. franko per post.

In te binden jaargangendienen te worden

opgezonden aan: Vogelbescherming. Re-

guliersgracht 9, Amsterdam-C. Het

verschuldigde bedrag dient bij vooruit-

betaling teworden gestort op postrekening

29213. Men gelieve zowel bij de bestel-

ling van losse banden, als bij toezending

van in tebinden jaargangenop te geven,
of men de nummers mét. dan wel zonder

omslag wenst te laten binden.

Gekleurde vogelplaatjes

Vogelbescherming heeft de beschikking
gekregen over een grote voorraad ge-

kleurde vogelplaatjes Cplm. 5x8 cm},
oorspronkelijk bestemd om te worden

ingeplakt in de twee deeltjes ”Hoe heet

die vogel?", uitgegevendoor Van Delft’s

Fabrieken. De tekst voor deze deter-

mineerboekjes werd geschreven door

Jan P. Strijbos.

Vooral van de plaatjes van het tweede

deel (vogels kleiner dan een kievit}, ge-
tekend door S). Kuperus, is een grote

voorraad beschikbaar, verkrijgbaar voor

1 ct. per stuk (minimum 50 stuks}. Op

aanvraag wordt een gestencilde lijst van

debeschikbareplaatjes toegestuurd. Com-

plete series van 110 plaatjes elk (deel I

behandelt de vogels groter dan de kievit}
zijn verkrijgbaar a f 1.—.

Bestellingen kunnen uitsluitend ge-

schieden door overschrijving van het

verschuldigde bedrag op postrekening
29213 van Vogelbescherming,Amsterdam.
Dit laatste geldt ook voor de kleine

voorraad exemplaren van deel I, die mét

de bijbehorende 110 plaatjes (niet in-

geplakr}, kunnen worden geleverd voor

f 2.95 franko per post.

J. Drijver: „T ■xel, het Vogeleiland", L J Veen’s Uitg.
Mij. NV., Amsterdam, s.j. Prijs gebonden f 17.50.


