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Verenigingsnieuws
Nederlandse Vereniging tot

Bescherming van Vogels

Filmmiddag op 5 november

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek

Bestuursmutaties

De heren Teer en Korringa, resp. eerste en

tweede secretaris zagen zich genoodzaakt voor

hun bestuursfunctie te bedanken, na jaren de

belangen van onze vereniging op
uitstekende

wijze behartigd te hebben. Een woord van

dank voor hun werk en de prettige samenwer-

king is hier zeer zeker op zijn plaats!
Aan leden, donateurs, verenigingen en instan-

ties wordt verzocht goede nota te nemen van

de nieuwe samenstelling van het bestuur, als-

mede van de adressen en telefoonnummers.

J. Albers, Teunis Slagterstraat 9 te Westzaan,

tel. 82849, voorzitter;

J. Laan, Burgm. v. d. Stadtstraat 53, Zaandam,

tel. 62895, secretaris;

F. A. Sjollema, Tulpstraat 19, Koog aan de

Zaan, tel. 66625, penningmeester;

M. van Herp, Burg. Lammerschaagstr. 16,

Krommenie, 2e voorzitter:

W. Happe, A. F. de Savomin Lohmanstr. 3A,

Zaandam, 2e secretaris;

W. de Haas, Schepelplantsoen 16, Wormer,
2e penningmeester.

D. Dekker, Florisstraat 2, Wormerveer, com-

missaris.

Het officiële telefoonummer van onze wacht

82233 is dus geheel vervallen en let wel: is

thans 66625 (F. A. Sjollema).

Filmmiddagen voor scholieren

Ons actieve lid, de heer Schepers, die ieder

jaar geheel alleen filmvoorstellingen voor scho-

lieren organiseert, is verhuisd van Zaandam

naar Castricum, Jul. v. Stolbergstraat 50.

Wij verzoeken belanghebbenden daarvan goe-

de nota te nemen en wensen de familie Sche-

pers
veel geluk in hun nieuwe woonplaats.

Inventarisatie

De inventarisatie van het Westzijder- en Zui-
denveld is een volledig succes geworden. Een

groot aantal leden heeft langdurig geteld.
Thans worden al de gegevens door D. Dekker

uitgewerkt en een uitvoerig rapport van deze

inventarisatie zal in het volgende nummer ge-

publiceerd worden.

Vergaderingen

Het bestuur stelt voor in het vervolg iedere

maand, doch ten minste eens per twee maan-

den een ledenvergadering te houden, die dan

echter niet langer dan een uur zal duren. Daar-

na worden kleurendia’s of films vertoond. Ook

zullen er lezingen worden gehouden. Leden of

donateurs die bereid zijn hiervoor hun materi-

aal ter beschikking te stellen of zelf te ver-

tonen, wordt verzocht zich met de secretaris

in verbinding te stellen.

Museum

De werkzaamheden aan het Zaans Natuur-

historisch Museum zijn in gevorderd stadium.

Ons lid A. Smit kan daarover meer vertellen.

Hij is iedere maandagavond werkzaam in de

Visschershopschool te Zaandam. Leden zijn
daar altijd welkom.

Op zaterdagmiddag 5 november zal Vogel-

bescherming een filmmiddag organiseren in de

nieuwe St. Janszaal van Krasnapolsky te Am-

sterdam. Vertoond zal worden de zeer fraaie

kleurenfilm „Sea Bird Summer”, voor de Royal

Society for the Protection of Birds opgenomen

door Christopher Mylne. De film geeft een

fraai en boeiend beeld van het zeevogelleven

aan de kust van Wales, met als hoofdrolspe-
lers papegaaiduikers, alken. Jan van Genten

enz. De film zal kort worden ingeleid door Phi-

lip E. Brown, de secretaris van de R.P.S.B, en

verder in het Nederlands worden toegelicht.
De leden wordt geadviseerd deze datum vrij

te houden. Nadere bijzonderheden omtrent de

toegangsregeling worden rechtstreeks aan de

leden toegezonden.


