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Vogelaartjes
De redactie neemt geen enkele

verantwoordelijkheid op
zich inzake

advertentiesin deze rubriek

Te huur: Noordoosl-Friesland blj natuurgebied: zomer-

huis/car. Ook weekends, Bij Lauwersmeer, boot

Schier/Ameland, Bant., 05111-1470.

Te koop: Vogeljaar 1961-1994. 02550-33 372.

Vogelreizen onder auspicien van Het Vogeljaar. Indien u

uw aanmeldingsformuliervoor een vogelreis via Het Vo-

geljaar (met Vogeljaarsticker) ontvangt, dan steunt u

hiermee ons trekvogelfonds.

Exclusieve tiendaagse vogelreis naar de Verenigde
Arabische Emiraten van 10 tot en met 20 maart 1995.

Vogels in bergen en wadi’s, woestijn en oases, kust,

slikvlakten en mangrovebossen, tuinen en parken.
Reisleider de Engelsman Colin Richardson, auteur van

’The birds of the United Arab Emirates'. Herhaling van

de reis in 1994. Reissom I 5150,-. Groepsgrootte mini-

maal vier, maximaal lien deelnemers. Vraag naar de

voorinformatiemap.

Kraanvogelreis naar Champagne. Frankrijk van 10 tot

en met 13 maart 1995. Achtste herhaling, een echte

’topper’. Reissom 1 675,-. Vraag de informatiemap.

Vogelreis naar Cyprus van 16 tot en met 23 april 1995.

Tweede herhaling. De beste tijd voor uiteenlopende
trekvogelsoorten en broedvogels. Volgens ons een der

meest succesrijke vogelreizen. Reissom f 2095,- (exclu-

sief vlucht: f 1350,-). Voorinformatie met gegevens over

vorige reizen beschikbaar. Wacht niet te lang met boe-

ken!

. Vraag over deze reizen de voorinformatie aan, 02154

1 20 303.

Zestiende Internationale herfstexposltle ’Wild In de

Natuur' met ruim 300 kunstwerken (acryl-, aquarel-,

gouache-, olieverfschilderijen, keramiek, bronsplastie-

ken) van 6 tot en met 27 november 1994 in’t Kunsthuis

van het Oosten, Gronausevoetpad 28, 7511 BL En-

schede, 053 - 312 584. Dagelijks geopendvan 11.00 tot

17.00 uur, donderdags tot 21.00 uur. Vraag naar mooie

catalogus.

Opgaven voor deze rubriek alleen schriftelijk per brief met

bijgesloten giro- of bankbetaalcheque aan one 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 f 15,- extra berekend.


