
Bestuursmededelingen

Veldwaarnemingen.

De verzc ging van de rubriek Veldwaarnemingen in De Korhaan moet in ver-

band met het vertrek uit het Gooi van de heer J.v.d.Geld, die dit zo lang

op uitstekende wijze heeft gedaan, aan een lid worden overgedaan, dat mak-

kelijker te bereiken is. Het bestuur prijst zich gelukkig dat hiervoor de

heer A.Bode. Banckortlaan 87 te Hilversum, telefoon 02150-13950, bereid

heeft gevonden. Uiteraard kan de heer Bode alleen dan een rubriek met we-

tenswaardigheden vullen, als hem regelmatig de waarnemingskaartjes berei-

ken, Daarom nog eens aan het begin van het nieuwe seizoen een opwekking aa

aan alle leden om deze waarnemingskaartjes in te vullen en aan hem toe te

zenden. Doet u allen mee?

Wijziging redactieadres.

Hoewel het al enige tijd uit de redactionele artikelen was op te maken,
berichten wij volledigheidshalve, dat het adres van de redactie is gewij-

zig’1. Alle berichten, artikelen, illustraties, enz. dienen thans gezonden

te worden naar de redactie van de Korhaan, Puchsiastraat 10 te Hilversum,

Stuurt U geen kopij meer naar het oude adres in Bussum, daar dit slechts

nodeloze vertrcgingen doet ontstaan.

Ledenmutaties.

nieuwe leden:

mevr,Dr,A,M.Cram-Magré, Eikenlaan 10, Bussum,

mevr,J.A,Giel-Bulk, Prinses Margrietplantsoen 63, Bussum,

hr.B.WoJ.M.Kruijsen, Klaproos 12, Eemnes,
mevr«G,P,de Later-Van Riemsdijk, Gijsbrecht van Amstelstr, 32, Hilversum,
mevr.C,van Lieshout-Van Beek, Messchaertlaan 4, Huizen,

hr.R.Mauritz, Singel 30, Bussum,

hr.J.J.Otte, Koppelweg 5, Huizen,

hr.C.Eappoldt, Van der Mondestraat 110, Utrecht,
hr

0 A„Smit, J.van Galenstraat 5, Huizen,

mevr, J,J,ten Veen-Switser, Lange Heul 25, Bussura B

hr',P,Van der Poel, Ten Katelaan 2, Hilversum',

Ihr. J.77,van Waorson, Jacob Catslaan 6, Bussum,

verhuisd:-i
,

mevr,TJl, van Fyden-Nbwotny, naar: Vcrstceghstras,t 26, Bussum,

hr.P,Sikking, naar: Jac.P.Thijssepark 255, Naarden,

mr.K.J.Parwerck, naar: Laan van Vogelenzang 5, Hilversum,

hr.E.Heilmann, naar: Van Lieflandlaan 116 (K12), Utrecht,

Met ingang van 1 september 1972 heeft de heer L.F.Rijnja in verband met

zijn studie zijn functie als penningmeester neergelegd. Wij hebben de heer

J.Koster, Mauritslaan 37 te Hilversum, bereid gevonden vanaf die datum de-

ze vacature te willen vervullen. Het gironummer voor de betalingen van

contributies en abonnementsgelden blijft van kracht, met dien verstande,

dat de tenaamstelling als volgt wijzigt:

POSTGIRO 2529179 TEN NAME VAN DE PENNINGMEESTER VAN DE VOGELWERKGROEP “HET

GOOI EN OMSTREKEN”, MAURITSLAAN 37 TE HILVERSUM.
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