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De Jonge Vogelwacht

In verband met reeds vooraf door ons te

maken onkosten, is het noodzakelijk dat

iedere deelnemer voor 8 Juli ƒ 5,— betaalt

bij Piet van der Meer of dit bedrag stort

op girorekening 45506 van J, C. Bedet,

Zuiddijk 30a, Zaandam.

Als je niet meekunt door ziekte of andere

onvoorziene omstandigheden, dan krijg je

dit geld terug, maar wanneer je je ineens

terugtrekt, omdat je plotseling je vacantie

liever anders wilt besteden, ben je die ƒ 5,—

kwijt.
De resterende ƒ 15,— moeten voor 20 Juli

betaald zijn. Verdere bijzonderheden vol-

gen omstreeks 15 Juli per stenciltje.

Alweer een weekend

Op veler verzoek houden we op 4 en 5 Juli

een weekend in Heemskerk. Vertrek Zater-

dag om 3 uur vanaf station Koog Zaandijk,

o.l.v. Klaas van der Lijn, Henk Brouwer en

Piet van der Meer.

Denken jullie erom, dat het ook in Juli
’s nachts nog erg koud kan zijn en dat twee

goede wollen dekens geen overbodige luxe

is. Moltonnen kampeerdekens zijn niets

waard, want ze houden geen warmte vast.

Verder moet je meenemen: goed humeur,

drie maal brood, wasgerei, zwembroek en

ook een warme trui om het zonnetje des

avonds te vervangen.
De kosten bedragen

ƒ0.50.

Bestuur is ingekrompen

Het uit zes leden bestaande bestuur bleek

een te log apparaat te zijn om de lopende
zaken vlug af te kunnen handelen. Daarom

hebben we gemeend het in te krimpen tot

drie man. We hebben daarbij de volgende

taakverdeling vastgesteld:
Voorzitter: Klaas van der Lijn, Wever-

straat 27, Krommenie. Hij zorgt ervoor

dat het bestuur geregeld bij elkaar

komt en dat „Wiek en Sneb” op tijd

bij de bezorgers is. Krijg je het dus

niet of te laat, dan moet je voor klach-

ten bij Klaas zijn.

Secretaris: Henk Brouwer, Kopermolenstr.

19, Zaandam, zorgt voor het uitschrij-

ven van goede excursies en tijdige pu-

blicatie in dit blad.

Penningmeester: Piet van der Meer, Anje-
lierstraat 8, Koog aan de Zaan.

Alle centen, die je te veel hebt, wil hij

altijd graag van je hebben.

Leden: Zij werken eendrachtig samen voor

vogelbescherming en maken excursie-

verslagen voor Wiek en Sneb.

Nieuwe leden dienen opgegeven te wor-

den aan Joop Bedet, die de hele leden-ad-

ministratievoert. Opgaven van adreswijzi-
gingen e.d. dus ook aan hem richten.

Tot ziens op Tessel en

gegroet broeders.

Het bestuur

Allereerst het verheugende nieuws, dat het

Tesselkamp definitief doorgaat. We ver-

trekken Zondag 26 Juli en komen Zondag

2 Augustus weer thuis. Er hebben zich nu

twaalf jongens opgegeven.

Het is mogelijk zich alsnog op te geven,

maar of je meekunt, hangt dan af van even-

tueel vrijgekomen plaatsen, aangezien de

voorbereidingen van de tocht op twaalf man

zijn gebaseerd.


