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Mededelingen

CONTRIBUTIEBETALING.

Excursies van destichting “Het Gooisch

Natuurreservaat”.

De stichting !,Het Gooisch Natuurreser-

vaat" houdt dit jaar weer een aantal ex-

cursies, waarbij het publiek het Hilver-

sums en het Laarder Wasmeer kan bezoeken.

Men heeft ons verzocht, om "te helpen bij
de leiding hiervan. Indien U er voor

voelt om één of meerdere malen hieraan
.

mee te doen, dan kunt U zich opgeven bij

de heer P.v.d.Doel, telefoon: 02150-13887.
De data van de excursies zijn:

a. bezoek kokmeeuwenkolonie Hilversums

Wasmeer (duur ca. 30 minuten);

1. zaterdag, 26 mei, 14.00 en 15.00 u.

2. zondag, 27 mei, 14.00 en 15,00 uur

3. zondag, 3 juni, 9.00 en 10.00 uur

4. zondag, 3 juni, 14.00 en 15.00 uur.

b, Laarder Wasmeer-excursies (duur ca. 2

uur):

elke eerste zaterdag van de maand;

eerste excursie 5 mei, laatste excur-

sie 6 oktober; aanvangstijd: 9.00 uur,

Excursieprogr anima's zijn verkrijgbaar bij
het kantoor van de stichting, Koninginno-

weg_J_te_Hilversumi telefoon: 02150-14598,

Ledenmutaties:

Nieuwe leden:

hr.J.H.Burger, Vincent van Goghstr.l6,
Nederhorst den Berg, tel, 02945-3136;

Hr.C.l.v.d.Es, Drlftweg 107, Huizen, tel.

02152-3019';

oovr.M.J.E.Everts, Van Ghentlaan 9, Hil-

versum, tel, 02150-11712;

mej ,H,S.Harmsen, Sterrelaan la, Hilversum

tel. 02150-42389;

hr.ir.A.v,Katwijk, Parklaan 20, Eennes,
tel. 02153-6280;

mevr.A.v.Katwijk-v.d.Weerthof, idem;

mevr.M.C.de Koo-Elink Schuurman, Graaf

Willem de Oudelaan 89, Naarden, te1..44840

mevr,H,J.A.M,van Lier-Schilthuis, Dr.

Catzlaan 11, Blaricum, tel. 02153-2868;

hr.P.C.Lips, Jacob Catslaan 11, Bussum,

tel, 02159-12813;

De penningmeester verzoekt iedereen, die

zijn of haar contributie over 1973 nog

niet heeft voldaan, vriendelijk doch

dringend dit alsnog zo spoedig mogelijk

te doen op een van de volgende rekeningen

a. postgirorekeningnr. 2529179 t.n.v. de

penningmeester van de Vogelwerkgroep
“Het Gooi e.o.” te Hilversum;

b. de rekening van de VWG “Het Gooi e.o.”

bij de Algemene Bank Nederland te Hil-

versum, giro 328587;

c. de rekening van de VWG “Het Gooi e.o.”

(nr. 32.82.96.880) bij de Coöperatieve
Raiffeisenbank te Hilversum, giro
368387.

De contributie bedraagt, zoals U weet,
ƒ 15,- (huisgenoot-leden ƒ 7,50).
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hr.E.Nijssen, Capittcnweg' 30, Blaricum,

tel. 02153-3530;

hr.K.J,Pluis, Van Ostadelaan 24, Naarden,
tel. 02159-44582;

hr.W,A.Stroo, Goeman Borgesiuslaan 9,

Naarden, tel. 02159-41653;

hr.G.Torenbeek, J.H.van't Hoffweg 28,

Bussum, tel, 02159-19297;

hr.C,Vorstelman, Vliegheiweg 3, Huizen,
tel. 02159-45365.

Bedankt als lid:

mevr,M,van Eijden-Wowotny, P.M.R.Ver-

steeghstraat 26, Bussum.


