
Mededeling

Opgave: zo spoedig mogelijk. Inlichtingen hierover bij;
P.J. de Jong, voorzitter excursiecommissie, Breedelaan 5, Bussum.

tel. 11582

Nogmaals: de GIERZWALUWEN. (En bericht aan de heer M.J. Tekke)

Telefonisch ontvingen we het bericht van mevr, C. Holzenspies-Huizen
over het boek: "Swifts in a tower". Ze heeft dit boek, leent het
niet uit, maar men kan het bij haar lezen.

Eveneens een fotokaart: Beltkorenraolen, Kierde (waarvoor dank) van

de heer J. Frencken-Hilversum met zelfde opgave, plus zijn mening,
dat het boek wel tamelijk oud is en al wel jaren uitverkocht zal

zijn. "Br is ook nog een mooi Zwitsers boek, schrijft hij, over

Alpengierzwaluwen van Hans Arn Willi: Biologische Studiën am

Alpensegler (Uitg, Vogt-Schild Solothurn.)
Tevens eenzelfde opgave over "Swifts in a tower" van de heer

dr. J. de Lange - Bilthoven, met toevoeging, dat het waarschijnlijk
nimmer in,een goedkope serie is uitgfekomen en verwijzing naar een

recensie over dit boek in Vogeljaar (1958) pag. 22. Wel is in een

goedkope serie uitgekomen, schrijft hij; "Life of a Robin (Pelican)
Er komt ook een afdruk voor van een door hem gehouden lezing voor

de. B.B.C. in zijn kostelijke boek: "Enjoying Ornithology, Swifts

at Home", Bit boek is eveneens uitgegeven door Methuen. Zeer aan

te bevelenl "

,,

Met dank voor deze reacties dan hier de informatie 'aan de heer

Tekke, en tevens aan andere belangstellenden:

"Swifts in.a tover", auteur David Laok, Uitg, Methuen& Co,
Ltd. Bondon."

Nu we het toch over de gierzwaluw hebben: het is een vogel die mij erg

boeit. Ik ben bereid daarover het een en ander te gaan verzamelen

Gaarne gegevens hierover naar K. ten Haken,Laarderweg 184 Bussum.

De Vogel werkgroep-Amsterdam organiseert van 22 mei tot 5 juni a.s.

een excursie naar Roemenië. Leden van de Vogelwerkgroep- ’t Gooi

en Omstreken kunnen aan deze excursie deelnemen. De prijs zal

ongeveer f 450,- à f 500, -p.p. bedragen.
Er wordt gevlogen naar Constanza, aan de Zwarte Zee. Vandaar worden
met gehuurde auto’s tochten gemaakt. Een week in de buurt van

Constanza en een week naar de Donaudelta. Men verblijft in

bungalowparken. De vogelwaarnemingen op deze tochten zijn
vergelijkbaar met de beelden, die de heer Steenhart destijds met

zijn dia—series voor diverse vogelwerkgroepen vertoonde.
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