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Verenigingsnieuws

Contactcomité van Vogelwerkgroepen

Amsterdam: K. Straatman, Kampeerterrein „Het

Amsterdamse Bos”, Bosrandweg, Post Boven-

kerk, tel. 02964—6868.

Castricum: E. J. Kortenoever, „’t Voerhuis" a/d
Kruisberg. Heemskerk (N.H.), tel. 2243.

C.J.N.: R. Kapenga, Fernhoutstraat 31, Kampen,
tel. 05292—2259.

Haarlem: F. Bloem, Veldlaan 8, Bentveld, tel.

02500—41536.

Nrd.Holl. „Noorder-Kwartier”: E, Top. Dorps-
straat 105, Oudkarspel (N.H.).
Tilburg: G. M. P. Bogaers, Ringbaan Noord 318,

Tilburg, tel. 04250—26495.

Utrecht: F. Pater, Gerard Noodtstraat 10 bis,
Utrecht, tel. 030—25066.

Wageningen: Prof. Dr. D. M. de Vries, Bowles-

park 5, Wageningen, tel. 08370—3186.

Ook andere vogelwerkgroepen of vogelbescher-
mingswachten, die zich met onderzoekjes bezig
houden, kunnen zonder enige verdere financiële

verplichtingen een afgevaardigde van haar eigen

groep aan het Contactcomité van Vogelwerk-

groepen toevoegen.
Men wende zich tot de secretaris van de Vogel-
werkgroep der K.N.N.V. de heer J. Taapken,
Utrechtsestraatweg 43 te Hilversum, tel. 02950

46391.

Vogelwerkgroep der K.N.N.V.

Op 8 april werd te Wageningen een vergadering
gehouden van het bestuur van de landelijke

vogelwerkgroep. Hierbij waren bovendien af-

gevaardigden van niet aangesloten vogelwerk-

groepen uitgenodigd. Van elke groep gaf een

afgevaardigde een overzicht van de huidige
aktiviteiten van die groep. Voor een beter con-

tact is het n.l. in de eerste plaats nodig dat men

van eikaars onderzoekjes op de hoogte is, zodat

betere samenwerking mogelijk wordt en werk-

methoden kunnen worden uitgewisseld.

Om vele technische en organisatorische moei-

lijkheden te omzeilen besloot men tenminste

tweemaal een bijeenkomst te beleggen, waarbij
van elke werkzame vogelwerkgroep of vogelbe-
schermingswacht twee afgevaardigden aanwezig
kunnen zijn.
Er werd besloten dat het bestuur van de huidige
landelijke Vogelwerkgroep der K.N.N.V., aan-

gevuld met één afgevaardigde van elke vogel-
werkgroep, het Contactcomité van Vogelwerk-

groepen zal vormen.

Het bestuur van de Vogelwerkgroep der

K.N.N.V. is nu als volgt samengesteld:
voorzitter: Prof. Dr. D. M. de Vries, Bowles-

park 5, Wageningen;
secretaris: J. Taapken, Utrechtsestraatweg 43,

Hilversum;

penningmeester; A. H. Hessels, Hyacinthenlaan
34 rood. Haarlem, gironr. 671.313;

lid: F. Bloem, Veldlaan 8. Bentveld.

Vogelwerkgroep Chr. Jeugdbond van

Natuurvrienden

Nieuw bestuur

Het bestuur van de Vogelwerkgroep van de

C.J.N. is thans als volgt samengesteld:
voorzitter, secretaris en onderzoekjesman: R.

Kapenga, Fernhoutstraat 31, Kampen;
redacteur-archivaris: D. Rutgers, Fernhoutstraat
21, Kampen;
administrateur: J. van der Bout, J. v. Arkelstraat
13, Kampen:
voor abonnementen op Het Vogeljaar (via de

werkgroep): H. v. d. Vlist, Oud Milligenseweg
14. Garderen.

Alle correspondentie betreffende Het Vogeljaar
naar R. Kapenga.

Werkgroepkamp

Van vrijdag 25 augustus tot vrijdag 1 septem-
ber wordt er een werkgroepkamp gehouden op

Ameland, bij B. W. Nobel, Ger. Kosterweg 16

te Ballum. Opgaven zo spoedig mogelijk aan

R. Kapenga, Femhoutstraat 31. Kampen.

Abonnementen Vogeljaar

Door de kostenstijging is het noodzakelijk het

abonnementsgeld voor Het Vogeljaar (via onze

werkgroep) te verhogen tot ƒ 3, per jaar.
Men wordt dringend verzocht dit bedrag te

storten of over te schrijven op postgiro 99.28.42

t.n.v. H, v. d. Vlist, Oud Milligenseweg 14 te

Garderen, vóór 1 augustus a.s. (Wie reeds be-

taalden, doch te weinig, wordt verzocht het

bedrag aan te vullen tot ƒ 3,-—).

Kijk uit naar de dode roofvogels

Sinds enige tijd gebruikt men in de land- en

tuinbouw gechloreerde koolwaterstoffen, o.a,

Endrin en zijn derivaten, voor de bestrijding
van veldmuizen, De vergiftigde muizen trekken

zich niet terug in hun gangen, doch lopen enige
tijd rond en sterven buiten de holen.

Het is duidelijk, dat hierdoor de mogelijkheid
van zgn. .doorvergiftiging” ontstaat van aller-

lei aaseters, waaronder roofvogels. Daarom lijkt
het gewenst om hier speciale aandacht aan te

schenken. Het genoemde middel is nog nieuw,

zodat de mogelijke gevolgen ervan wellicht nog

aan de aandacht zijn ontsnapt. Zouden er reeds

gevallen bekend zijn, dan gelieve men deze te

berichten
aan de Directie Faunabeheer van het

Dit comité zal minstens tweemaal per jaar
bijeenkomen. Op deze vergaderingen zullen af-

gevaardigden verslag uitbrengen over de werk-

zaamheden en plannen van hun
groep.

Voor

onderzoekjes zal zo nauw mogelijk samenge-

werkt worden. Alle uitgaven, zoals drukwerken,

convocaties e.d., zullen onderling worden uit-

gewisseld.
Van elke groep kunnen twee leden op de ver-

gaderingen aanwezig zijn, terwijl van elke
groep

één contactadres is vastgesteld:
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Ministerie van Landbouw en Visserij (le Van

den Boschstraat 5 in Den Haag).
Treft men dode roofvogels aan, waarvan met

reden kan worden vermoed dat zij door vergif-

tiging om het leven zijn gekomen, dan is het

gewenst deze voor onderzoek op te zenden naar

de Rijksseruminrichting, Prof. Poelslaan te Rot-

terdam, met het speciale verzoek te letten op

de mogelijkheid van Endrin-vergiftiging (of
welk ander vergif de oorzaak zou kunnen zijn).

OPBERGBANDEN VOGELJAAR

Bij de administratie zijn beschikbaar opbergbanden,waarin op een handige wijze twee jaargangen

definitief opgeborgen kunnen worden, zonder ponsgaten en zonder tussenkomst van een binder,

leder kan binnen enkele seconden een nieuw verschenen nummer in de band bevestigen volgens

een geoctrooieerd „business-system”.

Prijs f3.25 inclusief porto en verpakking. Postgiro 964472 adm. Vogeljaar. Kan ook besteld

worden bij de Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels, Amsterdam, postgiro 29213.


