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Oproepen en mededelingen

Oude jaargangen De Takkeling

Landelijke Dag te Meppel, 5 maart 2005

Iedereen is welkom, toegang gratis. Lunchbonnen zijn ter plekke aan te schaffen. Het

programma staat op pagina 5 van deze Takkeling, en op onze website.

Nieuwe penningmeester

Sake de Vlas heeft de geldzaken onder zijn beheer genomen, nadat hij afgelopen jaar
al orde op zaken had gesteld ten aanzien van de ledenadministratie(zie binnenzijde

omslag voor adres). Afzeggingen en aanmeldingen kunnen aan hem worden gericht.

Kijk ook even na of u het lidmaatschap voor 2005 al heeft betaald; de meeste wel,

maar sommige niet. Dat laatste is erg lastig in verband met aanmaningen en bepaling

van het aantal Takkelingen dat we moeten laten drukken.

Nieuw roofvogelboek

Afgelopen winter hebben Ulco Glimmerveen (illustraties) en Rob Bijlsma (tekst) een

nieuw boekje over roofvogels gemaakt. Ditmaal staat de herkenning centraal, naast

veel informatieover leefwijze en voorkomen. Toegespitst op soorten die in Nederland

zijn te zien (17 in getal), en speciaal bedoeld voor mensen die een eenvoudige gids
willen hebben zonder jargon of ver doorgevoerde specialisatie. Het zal op de

Landelijke Dag in Meppel voor een luttel bedrag te koop zijn. Dankzij financiële

ondersteuning van het BettieWiegmanfonds en Unicum Expo Strategy & Support kon

Ulco speciaal voor deze uitgave nieuwe kleurenplaten maken, en kunnen we prijs laag
houden.

De Takkeling als pdf

Sake de Vlas heeft alle nummers van De Takkeling ingescand, en wel op zo’n manier

dat iedereen dubbelzijdig afdrukkend zelf zijn ontbrekende nummer in elkaar kan

flansen, inclusiefvoorplaat. Neem contact op met Sake (sakedevlas@wanadoo.nl)

Certificering van de ringers

In verband met het behoud van de ringvergunning moeten deringers meedoen aan cer-

tificeringsbijeenkomsten. Dat geldt ook voor de ringers die zich alleen bezig houden

met het ringen van roofvogelpullen. Lees Op Het Vinkentouw over het hoe en wat, of

neem contact op met het Vogeltrekstation.

Robert Kuipers is op zoek naar Jaargang 1 (slechts 1 nummer uitgebracht) en Jaargang
2 van De Takkeling. Wie heeft deze nog in zijn bezit en is eventueel bereid er afstand

van te doen? Telefoon:06-54342161 (tussen 14.00en 20.00 uur) (zie ook hieronder).


