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Reacties

Albino Ransuil

Vogelkalender 2006

Binnenkort verschijnt onze Vogelkalender 2006. Deze halfmaandelijkse Vogelkalenderis

de meest gewildeVogelkalenderen is is al jaren een begrip in de vogelwereld. De

uitgave bevat ook ditkeer weer 25 fraaie kleurenplaten en is overzichtelijk ingedeeld.
Voor het bestellen kunt u gebruik maken van de acceptgirokaart die aanabonnees zal

worden toegezonden. U kunt deze uitgave echter ook nu reeds bestellen door

overschrijving van € 8,- op postrekening 4325 ten name van de penningmeester van het

Kalenderfonds te Hedel. U ontvangt de kalender dan franco thuis. Wij betalen voor u de

verzendkosten. Voor verzending buiten Nederland moeten wij € 1,50 extra in rekening
brengen. Bij afname van grote aantallen kan reductie worden verleend. Voor nieuwe

abonnees van het Vogeljaar geldt tot 1 januari 2006 een speciale aanbieding. Zij
ontvangen, na betaling van € 13,50 abonnementsgeld voor 2006, de Vogelkalender2006

gratis.
Nadere inlichtingen over deze uitgave kunt u verkrijgen bij: Wim Werkman,

Boterbloemstraat20, 5321 RR Hedel, (073) 599 19 67.

Ed Staatsen wees, naar aanleiding van een

stukje in het Vogeljaar 53 (1): 27, Peter

Meijer erop dat de albino Ransuil uit Zaan-

stad via http://www.wgru.tk/ rechtstreeks te

bekijken is door de link ‘fotogalerie’ aan te

klikken onder ‘Roofvogels en Uilen’.

Verder schreef hij: “In jouw artikel stond

echter ook een foutje. Wij beschikken name-

lijk wel degelijk over een actuele waamemin-

genrubriek. Iedereen kan daarop mooie

waarnemingen uit onze streek kwijt. Ga naar:

http://www.vogelwachtzaanstreek.nl/ en dan

naar de link ‘waarnemingen’. Klik vervolgens

op de vliegende vogel. Dan krijg je de

waarnemingen te zien. Daar kunnen ook

online-waamemingen worden ingevoerd. De

laatste zestig waarnemingen zijn er te vinden.

Leden die zich eenmalig hebben aangemeld,

krijgen de ingevoerde waarnemingen direct

en per omgaande op hun eigen opgegeven

emailadres binnen. Er staan ook (recente)

broedvogeltellingen en losse waarnemin-

gen. Verder niets dan lof over het Vogeljaar

en jouw rubriek met veel info.”


