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Vogelaartjes
De redactie neemt geenenkele

verantwoordelijkheid op zich inzake

advertenties in deze rubriek

Vogeljaar-Vogelreizen

Mochtu over de hieronder vermelde vogelreizen nadere

inlichtingen willen ontvangen dan gelieve u dat door

middel van een briefkaartje aan de redactie te melden.

Extremadura, Spanje -
1-10 mei, vanaf f 2925,-

Finland, - 16-30 mei, vanaf 1 3975,-

Argonne, Frankrijk - 21-24 mei. vanaf f 675,-

Itallaanse Alpen - 31 mei -

6 juni. vanaf f 2675,-

Schotse eilanden ■ 1-9 juni, vanaf f 2450,- (zie hieron-

der).
Falsterbo I, Zweden - 19-27 september, vanaf f 1190,-

Falsterbo 11. Zweden - 26 september - 4 oktober, vanaf

f 1190,-

Mallorca - 3-10 oktober, vanaf f 1990,-

Cap Gris-Nez I, Frankrijk - 8-11 oktober, vanaf f 450,-

Rügen, Duitsland - 8-12 oktober, vanaf f 710,-

Cap Gris-Nez II - 15-18 oktober, vanaf f 450,-

India - 7-21 februari 1999, vanaf f 2990,-

Bulgarije -13 of 14 februari -20of 21 februari 1999, va-

naf f 2100,-.

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.



Vogelfestivals:

Polen - 9-17 mei, vanaf f 1350,-

Roemenië - 30 mei - 7 juni, vanaf f 1990,-

Hongarije - 8-15 augustus, vanaf f 1800,-.

Vogeljaar-Vogelcruise

langs de Schotse eilanden van 1 juni tot en met 9 juni
1998. De Hebriden, St. Kilda, Orkney Eilanden en Shet-

land Eilanden worden bezocht. Deze vogelcruise was in

1997 zo’n enorm groot succes dat onze lezers die deze

reis hebben moeten missen, dit jaar een tweede kans

krijgen. Het programma wordt uitgebreid beschreven in

Het Vogeljaar van december 1996. Reissom vanaf

f 2450,- per persoon.

Vogel- en Natuurreizen

In kleine groepen onder deskundige begeleiding van

Nederlandse én lokale gidsen naar ongerepte gebie-
den. Dit (na)jaar nog reizen naar: Duitsland, Zweden,

Polen, Hongarije, Roemenië, Turkije, Spanje en Marok-

ko (en nieuw) India (begin 1999), Interesse? Vraag dan

de brochure of nieuwsbrief aan bij Eco Tourist Servi-

ces: 033 - 456 52 01, postbus 1580, 3800 BN Amers-

foort.

NOORD-OOST-POLEN: Voorjaar '9B Stichting Wólka

organiseert weer een 10-daagse vogelreis naar de

Blebrzamoerassen en het oerbos van Bialowieza.

Prijs: f 1085,-. Reisbeschrijving opvraagbaar bij: SNP-

Natuurreizen, postbus 1270, 6501 BG Nijmegen,
(024) 360 52 22. Individuele reizen en maatwerk: Dobry
Den Reizen, Lindestraat 4, 2313 DA Leiden,

(071) 514 17 82.

Dankbetuiging

In ons vorige nummer heeft een oproep

gestaan voor het betalen van het abonne-

mentsgeld 1998 voor Het Vogeljaar. Daarbij
hebben wij u gevraagd om bij het afsluiten

van onze 45ste jaargang een extra gulden

over te maken voor elke verschenen

jaargang.
Vele abonnees hebben aan deze oproep ge-

hoor gegeven en hebben extra geld overge-

maakt bij het abonnementsgeld. Hiervoor

onze hartelijke dank!

Omdat vele abonnees extra geld hebben

overgemaakt, werd het teveel werk om een

ieder persoonlijk te bedanken. Daarom deze

keer op deze wijze. Wij hopen dat u hiervoor

begrip kunt opbrengen.

Nogmaals hartelijk dank aan allen, die een

extra bijdrage hebben overgemaakt.

Wim Werkman

Ecovolunteer op Internet

Het Ecovolunteer Program verzorgt natuur-

gerichte reizen die een directe bijdrage leve-

ren aan het onderzoek en de bescherming

van dieren in de vrije natuur. Door deel te ne-

men aan een ecovolunteerproject helpt u lo-

cale onderzoekers en natuurbeschermers bij
hun werk ter bescherming van wilde dieren

en hun leefomgeving. Op Internet is, met in-

gang van 26 maart, informatie te vinden over

de 23 verschillende projecten in allerlei delen

van de wereld:

http://www.ecovolunteer.org
Elk project heeft een eigen pagina waar u

gratis de files met informatie kunt downloa-

den.

U verneemt uit eerste hand kennis van be-

langrijke wetenschappers en kunt oog in oog

komen te staan met wilde dieren. Reizen

vóór de natuur: u kunt zelf actief deelnemen

in het onderzoek en de praktische werk-

zaamheden ter bescherming van wilde die-

ren. Vraag een overzicht aan van de projec-
ten die wij hebben te bieden. Als ecovolun-

teer werkt u samen in een team en leeft en

werkt temidden van de lokale bevolking.
Deelname aande diverse projecten is het ge-

hele jaar door mogelijk.

Voor nadere informatie en informatiebrochu-

res: Wolftrail, Susan Hoeks, Postbus 800,
7550 AV Hengelo, http://www,ecovolun-
teer.org (074) 247 89 85, fax (074) 247 83 61,
Email: info@wolftrail.rottink.com


