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Verenigingsnieuws
Nederlandse Vereniging tot

Bescherming van Vogels

Bestuurswijzigingen

Dr. G. A. Brouwer ere-lid

Op voorstel van het bestuur heeft de algemene
ledenvergadering Dr. G. A. Brouwer te Biltho-

ven wegens zijn groteverdiensten voor de vogel-

bescherming en de natuurbescherming in het

algemeen benoemd tot ere-lid der vereniging.

Vogels der Schotse Hooglanden

Dankzij de medewerking van de Royal Society
for the Protection of Birds krijgt „Vogelbescher-

ming” de beschikking over een kopie van de

fraaie kleurenfilm „Highland Birds", vervaardigt
door George Edwards en Christopher Mylne.
Deze film werd vertoond op de jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering van „Vogelbescherming”
in april 1958.

„Vogelbescherming” zal deze film (tegen rede-

lijke vergoeding) beschikbaar stellen voor ver-

toning in Nederland, met een toelichting van Ko

Zweeres, die het gebied waar de film werd op-

genomen in 1958 bezocht. De film heeft een

vertoningsduur van ongeveer anderhalf uur, zo-

dat het programma, mét de toelichting, een ge-

hele avond vult.
De film zal omstreeks half november voor ver-

toning beschikbaar zijn, doch verzoeken om

reservering kunnen thans reeds worden gericht
tot het secretariaat van Vogelbescherming, Re-

guliersgracht 9 te Amsterdam.

Ook de fraaie kleurenfilm „Uit Nederlands Vo-

gelleven” (Breeding Birds of the Netherlands)
van George Edwards, aangevuld met diens kor-

te film „Avocet Island”, opgenomen op de enige

klutenbroedplaats in Engeland, zal deze winter

nog voor vertoning beschikbaar zijn, eveneens

met een toelichting door Ko Zweeres. Ook voor

reservering van deze film dient men zich te rich-

ten tot het secretariaat.

Het is raadzaam verzoeken om vertoning van

een dezer films tijdig in te zenden.

Vogelbeschermingswacht

Zuid-West Veluwe

Geslaagde tentoonstelling

De V.B.W. Zuid-West Veluwe organiseerde ge-

durende de Heideweek te Ede een foto- en schil-

derijententoonstelling betreffende in het wild

levende vogels en zoogdieren. Aan de daaraan

verbonden fotowedstrijd namen 20 Nederlanders

en 4 buitenlanders deel. Van het ingezonden
materiaal werden een 70 foto's tentoongesteld.
Aan het ingezondene werden toegevoegd 65
foto's van Eric Hosking en een 35 van Jan Ver-

steeg, Jb v. d. Peppel en Nab. Schilderijen wer-

den geëxposeerd van de kunstschilders J. F. v. d.

Broecke, P. v. d. Hem, Ben v. Londen en J. A.

Schrijnder, H. J. Slijper en R. Stuurman. Verder

namen aan de wedstrijd deel de inzenders van

circa 75 kleurendiapositieven.
Ongeveer 1000 bezoekers kwamen de tentoon-

stelling bezichtigen. Het experiment kan als zeer

geslaagd worden beschouwd:

Financieel is zulk een tentoon stelling een ge-

waagde onderneming. Dank zij de gulle, indirecte

hulp van het gemeentebestuur (beschikbaarstel-
ling raadszaal, schotten, drukwerk etc.) en de
milde giften van enkele particulieren konden de

kosten gedekt worden. De Vogelbeschermings-
wacht Zuid-West Veluwe acht zich ten zeerste

verplicht tegenover al degenen, die medehielpen
deze propagandaweek te doen slagen.

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek

Ledenvergadering

Zondagmorgen 27 september hielden wij onze

ledenvergadering in „De Waakzaamheid’’ te

Koog aan de Zaan. Aanwezig waren 14 leden

en
het bestuur, van wie D. Dekker was ver-

hinderd.

Het deed ons genoegen, dat de heren Van

Til, Visser en Crock, vogelwachters van de

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van

Vogels aan onze uitnodiging tot het bijwonen

van deze vergadering, gevolg gaven.

Besproken werden o.a.: het winterprogramma
en

de resultaten van de visdiefjes-inventarisatie.
Ook werden 2 oud-leden in hun waardigheid
hersteld.

’t Schijnt voor velen van onze Ieden~nog be-

zwaarlijk te zijn, bij verhindering even een

berichtje te sturen.

Tenslotte kunnen wij U
nog mededelen, dat

Jan P. Strijbos komt met een kleurenfilm over

Fins- en Noors Lapland op 5 en 6 november,
te Zaandam en Wormerveer. Nader berichi

hierover volgt.

Vogelwerkgroep van

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

Publikatie over vogelbescherming

Binnenkort verschijnt een speciaal nummer van

„Mededelingenvan de Natuurbeschermingswerk-
groep” van de N.J.N., dat geheel gewijd zal zijn
aan de vogelbescherming. Opgenomen zijn o.a.

artikelen van J. Drijver, J. A. Eygenraam, I. G.

van Maasdijk, J. Mennema, Si. Span, A. Tim-

merman,
A. F. van der Wal, en K. Zweeres.

Inleiding door Seb. Pfeifer.
Het nummer telt 44 pagina’s en is rijk geïllu-
streerd met foto’s en tekeningen. Losse nummers

zijn verkrijgbaar door ƒ 1,50 over te maken op

postgiro 44 21 09 t.n.v. administrateur van de

N.B.W. te De Bilt.

In de op 20 juni j.l. te Amsterdam gehouden

algemene jaarlijkse ledenvergadering is Dr. G.

A. Brouwer afgetreden als voorzitter der ver-

eniging en als zodanig opgevolgd door Dr. Ir.

J. E. Carrière, die tot nu toe ondervoorzitter

was. Dr. Brouwer blijft lid van het dagelijks be-

stuur en vervult daarin de functie van onder-
voorzitter.

Tot leden van het hoofdbestuur werden voorts

benoemd Dr. P. J. van Nieuwenhoven te Maas-

tricht en Prof. Dr. K. H. Voous te Huizen (NH).


