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Oproepen en mededelingen

Coördinator Drenthe

Nestkaarten

Om tijdig met het overzicht van 2001 te kunnen komen, is het zaak de nestkaarten

snel in te vullen en op te sturen (naar Rob Bijlsma, Doldersummerweg 1, 7983 LD

Wapse óf SOVON, Antwoordnummer 2505, 6573 ZX Beek-Ubbergen; in laatste

geval gratis). Op dit moment (25 september) zijn al 491 kaarten binnen, vooral uit

Flevoland, Wieringermeer, Overijssel en Drenthe. Alle ingestuurde kaarten komen

bij Rob terecht, die ze -na controle, invoer en afhandeling- doorstuurt naar SOVON,

waar ze in het nestkaartproject worden opgenomen. Hoe sneller ingestuurd, hoe

plezieriger voor Rob (geleidelijke invoer mogelijk, in plaats van op laatste nippertje).
Wacht dus niet te lang. Nieuwe nestkaarten nodig? Bel SOVON: 024-6848122

Insturen kopij

Takkelingen komen uit in februari, juni en oktober. Gelieve ruim voor die tijd de

kopij aan te leveren (naar Postbus 54, 8426 AD Appelscha, of rechtstreeks naar Rob

Bijlsma, Doldersummerweg 1, 7983 LD Wapse). Vergeet nietje adres erbij te zetten.

Op meegestuurde foto’s graag op de achterzijde plaats, datum en fotograaf
vermelden. Ook tekeningen zijn welkom (naam tekenaar op achterzijde!). Het

eerstvolgende nummer zal de bewerking van de nestkaarten en de vervolging over

2001 bevatten, daarnaast artikelen over ligduur van eieren van Sperwers in relatie tot

legselgrootte (Jan van Diermen), wedervaren van Grauwe Kiekendieven in

Nederland in 2001 (Ben Koks c.s.), het inwendige van Wespendieven (Rob Bijlsma

en Theunis Piersma), Müritz (Janco en Jeltsje Mulder) en wat zoal nog binnenkomt.

Ecologische atlas van de Nederlandse roofvogels

Ja, wie heeft hem nu niet! Uitgekomen in 1993, inmiddels aan zijn vierde druk toe.

De uitgever, Schuyt & Co., heeft echter besloten het restant uit de reguliere verkoop
te halen. Zodoende kon de WRN de hand leggen op een goedkope partij. We kunnen

de Roofvogelatlas nu aanbieden voor slechts ƒ35 - of Euro 16.-. Een mooi idee voor

een cadeau, misschien?

Lidmaatschapsprijs
De prijzen worden €12 - voor onze Nederlandse leden en €15 - voor de buitenlandse

leden. Dat is iets meer dan dat het was in Nederlands geld. Helaas blijven de

verzendkosten van De Takkeling ook omhoog gaan, vandaar. Daar staan weer extra

Takkelingpagina’s tegenover (280 in 2001, een record), en een buitengewoon divers

aanbod van artikelen (waar jullie zelf voor zorgen, iets waar we heelblij mee zijn).

Met ingang van 2002 houdt Hans Dekker ermee op. Hans heeft jarenlang als contact

gefungeerd, ook onder moeilijke omstandigheden. Daarvoor onze hartelijke dank.

Hans! We zoeken nog naar een opvolger.


