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Verenigingsnieuws

Vogelwerkgroep Amsterdam

Vogelbeschermingswacht „Zaanstreek“

Secretariaat: Vredeweg 2c, Zaandam.

Na de strenge winter, waarin onze ver-

eniging in samenwerking met Dierenbe-

scherming, Jagersvereniging, Jeugdnatuur-
wacht Krommenie, Politie en vele

par-

ticulieren ongeveer 50.000 kg brood,

graan, vet, kanen, enz. naar 24 voeder-

plaatsen heeft vervoerd, is dan toch het

voorjaar weer gekomen.
Inmiddels heeft u allen kunnen genieten

van Simon de Waard s dia’s en
kleuren-

films over Turkije op 4 april j.1. De heer

Schepers zorgde ervoor, dat ruim 3000

schoolkinderen in de eerste week van

april de films van de heer de Waard

hebben bewonderd.

Wij vragen nu uw speciale aandacht

voor een aantal rondvaarten, in samen-

werking met de V.V.V.. door het West-

zijderveld. waarin is
opgenomen een be-

zoek aan het oude raadhuis van West-

zaan. De tochten duren ongeveer drie

en een half uur en de kosten zijn per per-

soon ƒ 3,—, inbegrepen consumptie en

speciaal Westzaans gebak, een ..Kroos-

duikertje’ .
De rondvaarten, onder deskundige lei-

ding, worden georganiseerd op 27 april
om 2 uur; 4 mei 's

morgens 8 uur;
11 en

18 mei 's morgens 8 uur en 's middags
2 uur. Vertrek en aankomst van alle toch-

ten Beatrixbrug, Zaandam. Plaatsbewij-
zen verkrijgbaar V.V.V.-kantoor, Ged.

Gracht 79. Zaandam. Tel. 02980—62221.

Op veelvuldig verzoek organiseren wij
dit jaar een drietal avondwandelingen op

29. 30 en 31 mei langs het Weidevogel-
reservaat ..De Reef” te Westzaan. Vorig

jaar zagen wij daar op 1 juni de visarend

zijn prooi bemachtigen. Vertrek iedere

avond om 7 uur vanaf Molenaar s Kin-

dermeelfabriek bij de Nauernase Vaart.

Aan deze tochten zijn geen kosten ver-

bonden, Vergeet echter niet uw kijker
mee te nemen.

In verband met de uitbreiding der werk-

zaamheden over divere andere gebieden
van „Groot-Amsterdam” , is m.i.v. 1963

de naam „KNNV Vogelwerkgroep voor

het Amsterdamse Bos” gewijzigd in:

KNNV Vogelwerkgroep Amsterdam.

Correspondentie-adres:

Mej. Mr J. H. U. van Drooge (secreta-

resse), Cornelis Dopperkade 8 IV. Am-

sterdam-Z., tel. 730373.


