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Vogelaartjes

Deredactie neemt geen enkele

verantwoordelijkheid op zich inzake

advertentiesin deze rubriek

In de bibliotheek van de Heimans en Thijsse Stichting

zijn overtollige jaargangenen afleveringen van een

aantal tijdschritten aanwezig, o.a. Amoeba, Natura, Na-

tuur en Landschap, Natuur en Milieu,Vakblad voor Bio-

logen, Het Vogeljaar, bet Waddenbulletin en De Wande-

laar. Deze zijn gratis of tegen eenkleine vergoeding af

te halen. Helaas zijn de jaargangen niet altijd compleet.

Mocht u interesse hebben dan kunt u eenbriefje met de

door u gewenste tijdschritten sturen naar:

Heimans en Thijsse Stichting, PlantageMiddenlaan 2c,

1018 DD Amsterdam of (bij voorkeur na telefonische af-

spraak, 020 - 6 228 115) uilsluitendop vrijdag langsko-
men op bovengenoemd adres.

Vogelreis naar IJsland -14 t/m 28 juni. Interessante vo-

gelsoorten op avontuurlijke reis. Reissom / 4985,--.

Najaarsvogelreizen onder auspicien van Het Vogeljaar:
Mallorca, Spanje - 17 t/m 25 September, reissom

f 1905,-,

Istanbul, Turkije ■ 17 t/m 24 September, vogeltrek en

cultuur, reissom f 1860,-.

Rugen. Oostzee, Dultsland - 13 t/m 17 oktober, reis-

som f 750,-. Wacht niet te lang met het boeken voor de-

ze reis. In 1993 was deze kraanvogelreis omstreeks eind

augustus al volgeboekt!

Kroatische natuurbeschermingzoekt helpers voor het

Vale-gierproject op eiland Cres. Vraag brochure aan en

zie bladzijde 93.

Groenlandreis beschouwen wij als de meest avontuur-

lijke arctische reis. Van 29 augustus tot en met 9 Sep-

tember. Vertrek per schip vanuit Spitsbergen en terug

per vliegtuigvanaf Reykjavik (IJsland). Zieook jaargang

41 (2): 59. Reissom f 5750,- (exclusief vliegticket). Na-

dere inlichtingen 02154 - 20 303.

Indien u interesse voor een der bovenvermelde reizen

dan kunt u de voorinformatie aanvragen 02154 - 20 303.

Opgaven voor deze rubriek alleen schriftelijk per brief met

bijgesloten giro- of bankbetaalcheque aan ons redactie-

adres richten.

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

tussen de woorden als letter worden gerekend). Voor

brieven onder nummer wordt ƒ 15,- extra berekend.


