
654

Verenigingsnieuws

Vogelbeschermingswacht
„Zuid-West Veluwe”

CJN-Vogeljaarabonnees

Wanneer je in 1972 „Het Vogeljaar”
weer in je brievenbus wilt zien ver-

schijnen gelieve je zo spoedig mogelijk

ƒ 5,— op giro 1 559 625 tnv. G. G.

Kunst, Veldheimlaan 15 Zeist te storten

met vermelding: „Vogeljaar” (dus géén

ƒ4,—, ivm. verhoogde druk- en porto-

kosten). Hart. dank.

G reetje

Vogelwacht Delft E.O.

De penningmeester verzoekt contributie

-(- abonnementsgeld in de maand januari

1972 te storten op postrekening 1 673 686

tnv. penningm. V.W. Delft te Delft. Bij

voorbaat zegt hij dank voor de te nemen

moeite.

Wielewaal-jeugdafdeling,
Vlaamse jongerenorganisatie
voor Natuurstudie en

milieubehoud (WJA)

De kontributie voor 1972 bedraagt
Bfrs, 140, inklusief abonnement op Het

Vogeljaar (buitenland: Bfrs. 150 of

Hfl. 11) of Bfrs. 75 zonder abonnement

op Het Vogeljaar (buitenland: Bfrs. 85

of Hfl. 6), Het abonnementsgeld voor

Het Wielewaaltje is in beide gevallen in

de kontributie inbegrepen.
De kontributie dient overgeschreven op

postrekening 549.18 van Kredietbank,

Torengebouw, Antwerpen, voor rekening

nr. 1100/13/44866 van de Wielewaal-

Jeugd-afdeling, Graatakker 11, B-2300

Turnhout.

Bijeenkomst verzamelaars

postzegels met afbeeldingen
van vogels

Op zaterdag 19 februari 1972 hopen de

verzamelaars van postzegels met vogel-

afbeeldingen in Rotterdam bijeen te

komen. Wij zullen de gast zijn van de

Stokvis Filatelisten Club, waarvan de

leden, evenals die van de „Beeldphilate-

list", 's middags ook aanwezig kunnen

zijn.

Om 10.30 uur komen wij bijeen in de

dakkantine van R. S. Stokvis & Zonen n.v.,

Westzeedijk 507, Rotterdam (tel. 010 -

23 50 80).

Treinreizigers nemen aan de achterzijde
van het Centraal Station te Rotterdam

lijn 9 (tram: elke 15 min.) richting

Hudsonplein. Uitstappen 2e halte op de

Westzeedijk. De ingang bevindt zich aan

de Westzeedijk vlak bij de Euromast.

Auto’s volgen in de stad de bordjes naar

de Euromast. Vanaf de Euromast de

Parksluis over en de Westzeedijk in

westelijke richting, huisnummer 507.

Er is gelegenheid tot ruilen van post-

zegels en de duur van de bijeenkomst

hangt af van de belangstelling die er

voor bestaat.

Red.

Belgische Jeugdbond voor

Natuurstudie

Alle abonnenten worden verzocht 70 Bfr

te storten op postrekening 118.23 van

An-Hyp. Brugge met vermelding: „voor

rekg. 1.157.340 van ADMINISTRATIE

VWG, storting abonnementsgeld „Het

Vogeljaar'. Wie vóór 15 januari 1972

niet gestort heeft wordt verondersteld zijn

abonnement niet te willen vernieuwen en

ontvangt geen verdere nummers.

Vogelwacht Rijnland

De Vogelwacht Rijnland te Leiden ver-

zoekt contr. en ab. geld 1972 (min.

/ 11,50, jeugdl. min. ƒ 6,50) vóór 1 maart

te voldoen op haar rek. bij de Algemene

Bank Nederland te Leiden (postrek.
Bank 9013 met mededeling: „Vogelwacht

Rijnland").
W. A. van Krieken

Aan leden en donateurs(trices) van de

V.BW. Zuid-West Veluwe. De sterk ver-

hoogde drukkosten in 1971, alsmede de

rigoureus stijgende portokosten maken

het noodzakelijk de contributie voor 1972

te bepalen op f 7,50 per jaar. Verzocht

wordt, ter vermijding van hoge incasso-

kosten en gemakshalve voor u en voor de

penningmeester, dit bedrag te gireren op

girorek. nr. 95 99 92 tnv. Penningm.

V.B.W. Zuid-West Veluwe, Bennekom.

Bij voorbaat vriendelijke dank.

C. C. Wit


