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Prijsuitreiking Vogelfotoparade 1997

De toegang is gratis en elke abonnee van

ons blad is na voorafgaandeaanmelding wel-

kom. Het verenigingsgebouwvan de Natuur-

en Vogelwacht De Vijfheerenlanden, ’De

Schaapskooi’, is gelegen aan de Overboei-

cop 15 bij Schoonrewoerd, (0345) 64 12 01.

De bijeenkomst wordt circa 16,30 uur

gesloten.

Op zaterdagmiddag28 februari 1998 zal de

prijsuitreiking plaatsvinden van de Vogeljaar-

Vogelfotoparade 1997. Het is een traditie ge-

worden dat deze bijeenkomst in ’De

Schaapskooi’ bij Schoonrewoerd wordt ge-

houden. Aanvang 14.00 uur. Op deze middag
wordt bovendien een interessante dialezing

door de bekende natuurfotograaf Flip de

Nooyer gehouden.Op deze bijeenkomstkunt

u kennismaken met andere vrienden van Het

Vogeljaar en met hen van gedachten wisse-

len over de meest uiteenlopende onderwer-

pen. De ervaring heeft geleerd dat deze

gezellige bijeenkomsten door onze lezers

zeer worden gewaardeerd.

Omdat de ruimte beperkt is, wordt u verzocht

zich tijdig te melden bij de heer W.A. Werk-

man, Boterbloemstraal 20, 5321 RR Hedel,

(073) 599 19 67 (’s avonds), indien u op deze

middag aanwezig wilt zijn. Wij kunnen u dan

ook altijd bereiken als de middagten gevolge

van de omstandigheden zou moeten worden

verzet naar een andere datum.



Vogelaartjes
De redactie neemt geen enkele

verantwoordelijkheid op zich inzake

advertenties in deze rubriek

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

tussen de woorden als letter worden gerekend). Voor

brieven onder nummer wordt f 15,- extra berekend.

Vogeljaar-Vogelreizen:

Vogeljaar-Vogelcruise langs de Schotse eilanden van

1 juni tot en met 9 Juni 1998. De Hebriden, St, Kilda,

Orkney Eilanden en Shetland Eilanden worden be-

zocht. Deze vogelcruise was in 1997 zo'n enorm groot

succes dat onze lezers die deze reis hebben moeten

missen, het volgende jaar eentweede kans krijgen. Het

programma wordt uitgebreid beschreven in het Vogel-
jaar van december 1996. Reissom vanaf f 2450,- per

persoon.

Atlantic Odyssey, Atlantische vogelcruise van Antarcti-

ca tot in de tropen. Van 16 maart tot 27 april of 1 mei ot

12 mei 1998. Uitvoerige reisbeschrijving vindt u in het

meinummer van het Vogeljaar.

Oost-Groenland, de enige kans om dit gebied vanuit

het oosten te bereiken, van 24 augustus tot en met 5

september 1998. Vertrek vanaf Spitsbergen (dat ziet u

dus ook!), terugvlucht vanaf Keflavik. Reissom vanaf

f 4900,-.

Vraag voorinformatie op ons redactie-adres schriftelijk
aan.

Te koop: Handbook of the Birds of Europe (etc.) Cramp,
delen 1 t/m 6. Tel.: (030) 254 49 71.


