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Verenigingsnieuws
Vogelbeschermingswacht

„Zaanstreek”

Betaling contributie

Inventarisatie Westzijderveld

In dit nummer vindt U de resultaten van de in-

ventarisatie van het Westzijderveld. Wij zullen

deze telling in 1961 herhalen en roepen reeds

thans Uw medewerking daarvoor op. Meldt U

zo spoedig mogelijk. Het rapport 1960 kwam

tot stand, dank zij de medewerking van H.

Bleeker, W. Bleeker, H. Koene, B. Kaal, f'. A.

Bjollema K. Zwart H. Bruyn M. van Herp

mej. H. Nadort U. Dekker, IN.J.M. afd. Zaan-

streek (o.l.v. H. BabritiusJ, A. Grootes, J. Laan,

A. Smit, ]. Albers L. Keijsper.

Excursies

Voor leden en donateurs vermelden we hier-

bij het excursieprogramma voor de maanden

januarientebruari. De excursies gaan altijd door I
8 januari en 5 tebruari. Strandexcursies. Ver-

trek trein Zaandam 7.59 uur; overstappen Uit-

geest: Beverwijk uitstappen, verder per bus

naar strand Wijk aan Zee. Start aldaar 9.15
uur.

Wandeling naar de pier van IJmuiden. Leiding

resp. D. Dekker en E. A. Sjollem.
22 januari en 19 februari. Duinexcursies. Ver-

trek trein Zaandam 7.59 uur. Castricum uit-

stappen. Na aankomst trein start duinwande-

ling. Leiding resp. M. van Herp en ]. Albers.

De Waard en Strijbos komen

Simon de Waard met kleurenfilms over Noor-

wegen op 30 januari 1961 in „Landzicht" te

Wormer, op 31 januari in „Ons Huis” te Zaan-

dam.

Jan P. Strijbos met kleurenfilms „Van Canada

tot Mexico ' op 16 maart 1961 „De Sociëteit '
Wormerveer en op 17 maart 1961 „Ons Huis"

Zaandam.

Donateurs in de Zaanstreekontvangen hun gra-

tis kaarten voor deze lezingen weer thuisbe-

zorgd en kunnen meerdere kaarten a ƒ 1,—

bijkopen. Donateurs buiten de Zaanstreek kun-

nen hun toegangsbewijzen bestellen aan het se-

cretariaat.

Vereniging voor Vogelbescherming

’s-Gravenhage en Omstreken

Excursieprogramma
Deelnemers wordt verzocht zich tijdig aan te

melden bij de leider van een excursie. Kinderen

van leden betalen voor excursies ledenprijs. In-

troductie op excursies toegestaan.

Zondag 22 januari.
_ ,

Strand en duinwandeling
van Schevenlngen naar Wassenaarse Slag. Ver-

zamelen om 9 uur bij de klok
op

het Gevers

Deynootplein. Leider H. van Dongen, Zeekant

17 B, Scheveningen.

Zondag 12 tebruari. Haagse Bos en Marlot.

Verz. om 10 uur bij de Bosbrug (Korte Voor-

hout). Leider P. M. Groen, Viielandsestraat 91,

Scheveningen.
/Zondag 26 tebruari. Naar de plassen bij 's-Gra-

venzande en verder wandelen door het binnen-

duin naar de Noorderpier te Hoek van Holland.

Verz. om 7.45 uur aan de Varkenmarkt

(W.S.M.-bus). Lunchpakket meenemen. Leider

Sj. Bakker, Buitenruststraat 1, Voorburg.
Zondag 12 maart. Ochtendexcursie Icings de uit-

kijkposten bij de duinpiassen. Verz. om 10 uur

aan de boerderij Meyendel. Leider J. P. Oppen-
tocht, Vlierboomstraat 404, Den Haag.
Zondag 19 maart. De Beer. Aanmelding door

storting van ƒ 1,50 (niet-leden ƒ 2,—) op giro
20 06 04 van de leider vóór 26 iebr. In verband

met de werkzaamheden aan de Europoort, moet

men zich beslist vóór 26 tebr. aanmelden. Deel-

nemers ontvangen nadere mededelingen van de

leider: H. A. Koops, Kastanjelaan 22 (Rijswijk,
ZH).

Vogelcursus
Dit voorjaar zal een vogelcursus georganiseerd
worden van drie avonden om de deelnemers be-

kend te maken met de meest voorkomende vo-

gels in Den Haag en omstreken.

Het gesproken woord zal geïllustreerd worden

met geprepareerde vogels, kleurendia's en met

grammofoonplaten om enigszins bekend te wor-

den met de vogelzang.
De avonden vinden plaats op donderdag 16 ja-,

nuari. donderdag 23 tebruari en donderdag 23

maart en vangen aan om 8 uur.
_

Zij worden ge-

houden in het Mus. vlh Onderwijs, Hemster-

huisstraat 2e.

Als docenten zullen optreden de heren H. van

Dongen, J. P. Oppentocht en C. A. Regensburg
de Mooij.

Aanmelding door storting van ƒ 3,— (niet-le-
den ƒ 4,50) op giro 275200

, —

ten name van de

Ver. voor Vogelbescherming voor 21 januari.
(Op strookje s.v.p. vermelden „Vogelcursus".)

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

Publicaties over vogels

Bij de bondsuitgever van de NJN: Wolf Water-

man, Prinsengracht 466 te Amsterdam zijn nog

enige publicaties over vogels verkrijgbaar. In

de eerste plaats het voortreffelijke boekje
„Roofvogels", met tekst en vele pentekeningen
van L. Tinbergen voor ƒ 1.25. Voorts de warm

aanbevolen publicatie: „Een inleidend onder-

zoek naar de betrekkingen tussen wadvogels en

bodemfauna", door Gré van der Baan, Alfred

Blok, Peter Nijhoff en Kees Swennen, voor

ƒ 0.90 en tenslotte het „Vogelbeschermingsnum-
mer" met bijdragen van vele deskundigen, voor

ƒ 1.50 per stuk.

De elders in dit nummer zeer waarderend be-

sproken natuurbeschermingskalender voor 1961,
eveneens uitgegeven door de NJN is aan het-

zelfde adres verkrijgbaar voor ƒ 1,80.
Bestellingen dienen per briefkaart te worden op-

gegeven aan bovenstaand adres, waarna toe-

zending én mededeling over de wijze van beta-

ling volgt.

Nog steeds is ons postgironummer 484295 (zie

achterzijde van dit tijdschruft); maakt het ons

gemakkelijk en stort Uw donatie ad ƒ 4,— di-

rect. Onze hartelijke dank.


