
Wintervoedering

Er is een plan om overdekte voertafëls te maken om kepen, vinken enz.

van de autowegen te trekken. Bij Hilversum hielp de Vogelwerkgroep ons

door voer te strooien op open plekken langs de wegen. Veel houtduiven

hadden coccidiose (ook besmettelijk voor kippen) Drie zwanen werden opge-

haald. Eén daarvan stierf, waarschijnlijk door landbouwvergif, dat bij

honger (te lang teren op eigen vetvoorraad) zijn invloed laat gelden»

Eveneens stierf een Buizerd uit Soest, waarschijnlijk door eten van

vergiftigd aas. Hulp van dierenarts mocht niet baten. Een reiger uit de

Eempolder was te verzwakt en stierf. 6 maart: v*ertafels voldcen prima!

Het is heel belangrijk als slachtoffers zo snel mogelijk deskundig

worden behandeld. Men kan zich daarvoor het beste direct in verbinding

stellen met; de plaatselijke politie

Gemeente werkplaats

Vogel-asyl "Waayer", Oude Kerkweg 25»-Laren tel.02153-4465.

HEIPT DE VOGELS - ZORGT DAT ZE BIJ ONS BLIJVEN! lil

En daarvoor is noodzakelijkerwijs geld, veel geld

Voor wie een kleinigheid wil gireren, noteer dan even in uw agenda:

aan_GIRO 5g 01_8O_t .n.y._G^_Mulder

Aanbiedingen van hulp en alle inlichtingen bij penn.-esse/secr.,

M®tto:

Een veer laten, voor onze

gevederde vrienden!

E.M, Mulder-Eenjes

Pr. Fred.Hendrlklaan 6,Naarden.

tel. 02159-13628

Parus ater Foto J.r.d.Geld

Hoewel velen dachten, dat er niet gevoerd behoefde te worden,

heeft de Organisatie Wintervoedering Gooi - en Vechtland vanaf Kerstmis

de uitstrooiposten rondom Naarden en omliggende gemeenten van vogelveer

voorzien. Uitgedeeld: 200 kg zaad, 100 kg voorn (door militaire auto’s

uit Vinkenveen gehaald) (een pluim voor onze soldaten!) en van 5 tot

8 januari gevoerd aan 12 tot 20 reigers. Een verzwakte reiger uit Bun-

schoten werc, nadat hij weer op krachten was gekomen, hier ook bij ge-

zet. Evenalsvorig jaar met veel succes. 6 maart opnieuw 100 kg voer gevoerd.

Een ral mer afgeschoten poot moest worden afgemaakt. Veel vogels,

bv kepen, dronken smeltwater met pekel.
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