
Mededelingen

Vogeltrekexcursies Bestuurreservaat

Controleur Vogelwet

In november en het volgend voorjaar worden examens afgenomen

voor de functie van Controleur Vogelwet 1936. Een aantal leden

van onze VWG hebben de afgelopen jaren met goed gevolg de exa-

mens afgelegd. Kandidaten voor deze onbezoldigde functie, moeten

van onbesproken gedrag zijn en de leeftijd van 23 jaar hebben

bereikt, beschaafd en tactvol zijn in hun optreden en hun bevin-

dingen in goed Nederlands kunnen opstellen. Op het examen moeten

zij blijk geven van hun kennis van de Nederlandse vogels, (ook
die onder de jachtwet vallen), de bepalingen van de Vogelwet
en de uitvoeringsvoorschriften daarvan en een proces-verbaal

kunnen opstellen.

Vogelwacht Utrecht geeft hierin een cursus. Geïnteresseerde

leden kunnen zich in verbinding stellen met de heer A.Binsber-

gen, Ministerie GRM, afd. Natuur- en landschapsbescherming,
Steenvoordelaan 370, Rijswijk (Z.H.) (tel,: 070-907600).

Trouwen

Ex-bestuurslid Dick Jonkers en Truus Kempers willen niet langer

wachten: een huis werd gevonden en het huwelijk zal dus worden

gesloten. Op dinsdag 15 september vindt te Maartensdijk de ker-

kelijke inzegening plaats (St.Maartenskerk 14.30 uur) en de re-

ceptie zal van 16.30 tot 18,00 uur worden gehouden in restaurant

De Vuursche Dreef te Hollandsche Rading.

Dia-in

De eerste dia-in van actieve vogelfotografen zal worden gehouden

op zaterdag 24 oktober ten huize van de heer P. Gipon, Blkber-

gerweg 30, Huizen.

De "ontvangende partij" zorgt voor de apparatuur en vertoont

zijn nieuwste reeks dia's. De andere deelnemers brengen een klein

aantal interessante dia’s mee waard om te zien en te bespreken,

mogelijk ook om de afgebeelde vogel(s) te determineren. Deelne-

mers zijn de heren Gipon, Y. Vogel, J.L. Blonet, D.A. Jonkers,
K. Visser, R, Hovingh en J.L.M. Bos met hun dames (voor zover

aanwezig). Het is de bedoeling bij toerbeurt de deelnemers te

ontvangen.

Het Goois Natuurreservaat houdt op 4 en 10 oktober een vogel-

trekexcursie voor iedereen. Leden van onze VWG verlenen er als

excursieleiders(sters) medewerking aan. Ook dit jaar vertrekken

de doorgaans talrijke liefhebbers(sters) om half zeven 's mor-

gens vanaf het eind van de Karel Doormanlaan (hoek Driftweg)
te Huizen. Inschrijving bij het GNR-Hilversum (02150-14590)
noodzakelijk.
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