
Vogelaartjes
De redactie neemt geenenkele

verantwoordelijkheid op zich inzake

advertentiesin deze rubriek

Herhaling van de expeditiecmise naar Subarctische

eilanden tussen Zuidpool en Nieuw Zeeland van 11 tot

en met 30 december 1993. Reissom vanaf I 12.900,-.

Zie ook Vogeljaar40 (4); 166 -174. Vraag voorinformatie

aan 02154 - 20 303.

Te huur zomerwoning aan natuurgebied Oosterschel-

de (Colijnsplaat), mei-juni-juli, 4-6 pers., 01199 - 5431.

Opgaven voor deze rubriek alleen schriftelijk per brief met

bijgesloten giro- of bankbetaalcheque aan ons redactie-

adres richten.

De kosten bedragen f 10,- per 30 letters (waarbij de spaties

tussende woorden als letter worden gerekend). Voor brie-

ven onder nummer wordt f 15,- extra berekend.

Activiteiten Jeugdbond voor Natuur- en

Milieustudie

Voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar organi-
seert de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustu-

die een aantal activiteiten. Ook aanvogels wordt

aandacht besteed.

Van vrijdag 30 juli tot zondag 8 augustus wordt

een speciaal zomerkamp op Vlieland gehouden.

Er worden in die week verscheidene onderzoek-

jes gepleegd onder meer naar de oorzaak van

verstoring van veel wadvogels en voedselgedrag

bij wadvogels. Als je graag eens massa's steltlo-

pers bij elkaar wilt zien en veel wadvogels wilt le-

ren kennen moet je gewoon komen.

Inlichtingen bij René Wolbers, 020 - 6 992 260.

Van dinsdag 10 tot vrijdag 20 augustus een vo-

geltentenkampvoor de wat meer gevorderdevo-

gelaars. Er wordt onder meer aandacht besteed

aanvliegsnelheden van vogels en tolerantie van

de aanwezige vogelsoorten.
Nadere informatie bij Jan Bisschop, 03404 - 51 094.

Op zaterdag 6 november wordt een symposium
gehouden ’Van bedreigd tot beheerd’ dal zal

gaan over de natuurbescherming in de praktijk.
Inlichtingen Bureau JNM, 030 - 368 925.

Mocht je meer informatie wensen over de andere ac-

tiviteiten (zomerkampen, weekends en nazomerkam-

pen) kun Je op maandag, dinsdag en woensdag het bu-

reau van deze Jeugdbond bellen 030 - 368 925.

Excursies naar eendenkooi

Schiermonnikoog

De eendenkooi van Schiermonnikoog is een zo-

genaamde Friese kooi. Deze kooi kan tussen

half april en half juli in excursieverband worden

bezocht. Of de eigenaar, 'Natuurmonumenten’,

een excursie naar de eendenkooi organiseert in

de periode dat u op het eiland bent, kunt u navra-

gen bij het VVV (05195 - 31 900) of bij het Bezoe-

kerscentrum De Oude Centrale (05195 - 31 641).

Bij 'Natuurmonumenten’(035 - 559 933) is een

folder over de kooi aan te vragen.

Energy Innovation

In mei 1993 verscheen het eerste nummer van

'Energy Innovalion’ dat wordt uitgegeven door

het Energie-Onderzoek Centrum Nederland

(ECN), postbus 1, 1755 ZG Petten. 02246 - 4949

(Westduinweg 3, 1755 LE Petten). Dit kwartaal-

blad houdt zich bezig met de ontwikkeling enhet

gebruik van de energie.

Verschenen: Suppl. catalogus nr. 12: Vogels. Moby
Dick, Schoolstraat 31, 2202 RD Noordwijk, 01719 -

19 498.

Texel - ’Waddenzicht’ 2-4-6 pers. appartementen, gren-

zend aan Drijvers Vogelweide ’De Bol’. Eigen observa-

tiehut aan het Zwin. Vraag onze brochure: ’Texel vogel-

paradijs’. Bel 02220 - 18 853.


