
3

Mededelingen

Documentatiecentrum.

Mevrouw De Wijs, Stalpaertstraat 10 te

Hilversum heeft zich bereid verklaard

ook in de toekomst deze documentatie-

verzameling te beheren. leder lid, dat

een of ander blad wil inzien, is bij

haar welkom. Men schrome niet haar hier-

voor lastig te vallen, want het zal haar

een genoegen zijn iedereen, die bij haar

aanbelt, te ontvangen.

In principe worden de bladen niet uitge-

leend, daar de ervaring helaas heeft ge-

leerd dat hiermee een te grote wissel

werd getrokken op het vertrouwen dat ie-

der zou begrijpen dat het materiaal weer

spoedig terug moest zijn. Hierdoor zijn
een aantal betreurenswaardige hiaten in

de verzameling ontstaan.

De secretaris.

Goedkeuring statuten.

Bij Koninklijk Besluit van 2 juli 1973,
nr. 50, zijn de statuten van onze vogel-

werkgroep, zoals deze werden vastgesteld
in de algemene ledenvergadering van 29
maart 1973, goedgekeurd.

Dit houdt in dat onze vereniging is er-

kend in de zin van de wet van 22 april

1855 (Stbl. 32) en thans dus rechtsper-

soonlijkheid bezit.

Ingevolge het door de algemene ledenver-

gadering van 29 maart j.l. vastgestelde

huishoudelijk reglement behoort het o.m.

tot de taak van de secretaris een docu-

mentatieverzameling in te richten, die

door de leden kan worden geraadpleegd.

Het mag als bekend worden verondersteld

dat ons orgaan De Korhaan niet alleen

aan de leden wordt toegezonden, maar ook

aan tal van andere vogelwerkgroepen e.d.

die op hun beurt ons hun verenigings-
blad toezenden. Dikwijls staan hierin

zeer lezenswaardige artikelen, inventa-

risatiegegevens van bepaalde gebieden
of soorten e.d..

Om de hierin geïnteresseerde leden op

het voorkomen van een bepaald onderwerp
in een van deze publicaties te attende-

ren, zal in het vervolg in De Korhaan

een vaste rubriek worden gewijd aan de

ontvangen periodieken met een uiteraard

zeer korte inhoudsvermelding.



4

Nieuwe plaats voor onze ledenavonden.

Van de directeur van de Stichting Hil-

versumse Openbare Bibliotheken ontvin-

gen wij de mededeling dat het vanaf 1

september a.s. niet meer mogelijk is ge-

bruik te maken van de bovenétage van de

Openbare Leeszaal aan de 's-Gravelandse-

weg te Hilversum, zulks in verband met

de omstandigheid dat genoemde stichting

deze ruimte nodig Vieeft voor eigen ge-

bruik.

Wij waren hierdoor genoodzaakt op tame-

lijk korte termijn een oplossing te vin-

den voor ons ''‘huisvestingsprobleem'’. Bij

het zoeken hiernaar ging onze voorkeur

uit naar een gelegenheid in Hilversum,

waarover wij,op de vierde donderdag van

de maand zouden kunnen beschikken, zulks

om zo weinig mogelijk verandering te

brengen in de al jaren bestaande tradi-

tie onze ledenavonden in die plaats en

op'die avond te houden.

Dit beperkte uiteraard onze mogelijkhe-

den, maar uiteinde
-

» iik zijn '"ij zr toch

in geslaagd tuf"vesting te vinden, die

aan onze voorwaarden voldoet.

Met ingang van het nieuwe seizoen zullen

onze ledenavonden worden gehouden in een

zaal van de GOEDE HERDERKERK, gelegen
aan de Simon Stevinweg 1 46

,
hoek Lieven

de Keylaan, in Hilversum,

Wij hopen dat veel leden zich op 27 sep-

tember a,s. persoonlijk ervan zullen

overtuigen dat deze keus geslaagd is.

Het bestuur.

Op het kaartje hieronder is de ligging
van de Goede Herderkerk aangegeven. Zie

voor enkele praktische gegevens ook de

volgende pagina.

Red.
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Opwegnaar de Goede Herderkerk.

Hieronder geven wij U enkele praktische
wenken met betrekking tot do bereikbaar-

heid van de eoede Herderkerk.

1. Als ü per auto vanuit de richting
Bussum komt kunt U twee routes volgen
naar de kerk;

a* via de Lage Naarderweg -- Sumatralaan

- over het viaduct
- Joh,Geradtsweg -

Simon Stevinwegj
b, via de Crailosebrug - ïïrfgooiersr

straat - De Kupstraat - Laan 1940

1945 - Van Kretsclunar van Veenlaan -

Simon Stevinweg,

2. Als U per auto vanuit de richting La-

ren komt rijdt U via de Larenseweg -

Joh. Geradtsweg - Simon Stevinweg.
3. Automobilisten uit de richting Baarn

rijden via de Soestdijkerstraatweg -

Oosterengweg - Jan v.d.Heydenstraat -

Dr.Cuijpersplein - Joh.Geradtsweg -

Simon Stevinweg.
Vanuit de richting 's-Graveland rijdt

U via de 's-Gravelandseweg - Konin-

ginneweg - Hoge Naarderweg - Insulin-

delaan
- viaduct over - Joh.Geradts-

weg - Simon Stevinweg.

5. Vanuit de richting Loosdrecht rijdt ü

via de Loosdrechtseweg - Vaartweg -

Geert v.Mesdagweg - ’e-Gravelandseweg
-

en verder als vorige route, (wiel-

rijders rijden in plaats van de Geert

van Mesdagweg de Schuttersweg),

Per tms is de Goede Herderkerk te berei-

ken vanuit de richting Laren, Blaricum

en Huizen met lijn 37/38. Deze bus ver- .
trekt om 19.27 uur van het busstation te

Laren en is' om ca. 19.35 uur op het Dr*

Cuyperplein. Terug vertrekt deze bus om

ca, elk heel uur tot 24.00 uur vanaf het

Dr.Cuyperplein. Daarvandaan is het onge-

veer tien minuten lopen naar de kerk.

Vanaf het station van Hilversum brengt

buslijn B u dichtbij de kerk. U moet dan.

uitstappen bij' de halte Snelliuslaan/ '

Joh,Geradtsweg, Deze bus vertrekt om ca.

19.28 uur vanaf het station en is om

19.37 uur bij de Snelliuslaan. Terug

gaat deze bus vijf minuten over het hele

en het halve uur tot 0.05 uur. Van de

halte Snelliuslaan is het ook ca, 10 mi-

nuten lopen.(wijzigingen voorbehouden).

Ledenmutaties.

Nieuwe leden:

hr. J, J.Pennet, lï-aij Erederxk Hendrik-

laan 74, Haarde.., 02159-43550;

nw.C.A.Oosterhuis-Hogenbirk, Kerklaan 91

Kortenhoef, 02150-60327;

hr.H.T.van der Pol, Calvijnhof 7, Hil-

versum, 02150-17182;

mw.J.Udo-Zoutendijk, Nagtglaslaan 4,

Naarden, 02159-41569;

hr.S.de Vries, Soestdijkerstraatweg 155,
Hilversum,

Adreswij zigingen :

hr.P.A.M,Delen (in vroegere opgaven abu-

sievelijk vermeld als Beien), Voltastr.

7, Amersfoort;
hr. en mevr.D,A.Jonkers-Kemper, Juffers-

land 16, Leersum;

hr,C.G,A.M,van der Poel, Mecklenburglaan

14, Bussum;

hr.L.P,Rijnja, K.P.C,de Eazelstraat 9,
Bussum,

Bedankt als lid:

hr.W.K.van Hoogmoed, Hoge Larenseweg 173

Hilversum;

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

mw.V.B,Ploeger-Baerts, Zwaluwlaan 94,

Bussum';

hr.B.P.M,Wijlens, Ereprijsstraat 6,
Soest,

Overleden:

hr.S.Disselkoen, Beethovenlaan 45, Hil-

versum,


