
Tentoonstelling

’Wind, Wad & Waterverf’

De tentoonstelling in Slot Zeist wordt georganiseerd

door deZeister Kunststichting in samenwerking met Ar-

tists tor Nature en het Wereld Natuur Fonds. Toe-

gangsprijs: f 4,50; met museumkaart, 65+, CJP, kinde-

ren tot en met 14 jaar: f 3,50. Prijs van het boek t 69,50.

Meer informatie verkrijgbaar bij Wereld Natuur Fonds,

Marlou van Campen, 03404 - 22 164 of Dick Boumavan

de Zeister Kunststichting 03404
-

11 880.

Vogelaartjes

Op verzoek van verschillen-

de lezers openden wij een

advertentierubriek ten be-

hoeve van onze abonnees.

Opgaven voor deze rubriek

alleen schriftelijk per brief

met bijgesloten giro- of bank-

betaalcheque aan ons re-

dactie-adres richten.

Gezocht. Oude nummers van

Wiek en Sneb’ jaargang 2

(1954) nrs. 1 & 6, jaargang 3

(1953) met uitzondering van nr, 3.

Aanb. J.R de Leeuw, Eiberhof 1,

4145 NT Schoonrewoerd.

Mocht u bij het opruimen van uw

huis oude nummers van 'Wiek

en Sneb’ en/of ’Het Vogeljaar’
vinden en deze beschikbaar wil-

len stellen aan de redactie om

daar andere blij mee te maken

dan vernemen wij dat graag van

u. Telefoon 02154 - 20 303.

U kunt de Stichting Heimans en

Thijssebibliotheek en -archief

steunen door: het schenken van

boeken, tijdschriften, brieven,

toto's e.d. van Heimans en Thijs-
se of hun navolgers óf door het

storten van eenfinanciële bijdra-
ge op giro 3 831 069 t.n.v. Stich-

ting Heimans en Thijsse-biblio-
theek en -archief, Hugo de Vries

Centrum, Plantage Middenlaan

2c, 1018 DD Amsterdam, 020 -

6 228 115 (óf 08340 - 26 789).

Wij verlangen naar natuur en stil-

te. 2 vrouwen uit A'dam vr. per-

manent 1 è 2 weekens per mnd.

vak.huis te huur. Br. nr. 6.

Najaarstrek kijken in West-

Frankrijk tussen 2 en 11 oktober

1992 op het vogeleiland Oues-

sant in Atlantische Oceaan, ui-

terste westpunt van Bretagne en

bezoeken aan Cap Griz-Nez en

de Golfe du Morbihan. Vertrek

vrijdagmiddag 16.00 uur uit

Utrecht en terug circa 18.00 uur

op zondagavond. Nog enkele

plaatsen vrij. Kosten f 1750,-.

Nadere informatie 02154 - 20 303

De kosten bedragen f 10,-

per 30 letters (waarbij de

spaties tussen de woorden

als letter worden gerekend).
Voor brieven onder nummer

wordt I 15,- extra berekend.

Suggesties voor deze kleine

advertenties zijn vraag en

aanbod van onder meer

vakantie-adressen, huisjes
en appartementen, woning-
ruil tijdens vakanties, oppas

voor huisdieren, reisgeno-

ten, boeken en tijdschriften,

excursies, kijkers, telesco-

pen, fotocamera’s en objec-

tieven, reizen, enzovoorts.

De redactie neemt geen enkele

verantwoordelijkheid op zich in-

zake advertenties in deze rubriek.

Tijdens de tentoonstelling 'Wind, Wad & Water-

verf’, van 7 juli tot en met 16 augustus 1992, ex-

poseren 25 kunstenaars uit verschillende landen

in Slot Zeist, Zinsedorflaan 1, 3703 CE Zeist

03404 -11 880 of 21 704, werk dat zij maakten op

Schiermonnikoog. De 25 kunstenaars, waaron-

der de Nederlanders Hans Geuze, Kees de Kief-

te, Erik van Ommen, Henk Slijper, Ad Cameron,

Siegfried Woldhek en Peter Vos, waren in 1990

en 1991 op dit waddeneiland en stichtten er de

Stichting ’Artists for Nature’. In totaal zijn 240

schetsen, tekeningen, aquarellen en schilderijen

gemaakt die de natuur op Schiermonnikoog in

beeld brengen. Van al deze werken is een boek

samengesteld, dat tijdens de officiële opening

van de tentoonstelling op 4 juli wordt overhan-

digd aan de Prins der Nederlanden.

De ’Artist tor Nature Foundation’ wil door middel

van de beeldende kunst aandacht vestigen op

bedreigde natuurgebieden in de wereld.


