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Van de redaktie

De stichting streeft er naar in bredere kring belangstelling op te

wekken voor de Tuinen. Voor de donateurs worden bijeenkomsten en rond-

leidingen in de tuinen georganiseerd en wordt een mededelingenblad uit-

gegeven. De jaarlijkse bijdrage bedraagt minimaal f12.50 per jaar.
Het postgiro nummer van de stichting is 54-7204-9 stichting Wachendorff

te Utrecht.

Tevens krijgt u een jaarkaart die toegang geeft tot de volgende tuinen.

1. Hortus fort Hoofddijk (Utrecht, de Uithof).

2. Cantonpark (Baarn)
.

3. van Giraborn Arboretum (Doorn).

-- Trektellingen Hollandse brug.
In deze Korhaan treft u een verslag aan van de trektellingen 1982.

Inmiddels zijn de tellingen voor dit jaar weer van start gegaan. Heeft

u belangstelling om eens mee te tellen dan kunt u zich opgeven via een

opgave formulier wat u bij dit nummer van de Korhaan aantreft.

-- Ongestuwde trek. In Korhaan jaargang 17 nr.3 juni 1983 staat bij het

artikel over ongestuwde trek een voorbeeld van een tellijst. Een exem-

plaar van zo'n lijst ontvangt u bij deze Korhaan.

Voor meerdere exemplaren kunt u zich wenden tot Rick v.d. Akker

Gooiergracht 15 Laren tel.02153-83071.

-- Surfen bij Oud-Valkeveen. Het bestuur maakte de gemeente Naarden er

op attent dat de surfclub zich niet aan de voorwaarden, gesteld door

de gemeente Naarden, heeft gehouden. Inmiddels heeft de surfclub zich

opgeheven en een stichting in het leven geroepen die de belangen van

de surfers op en rond het Gooimeer moet behartigen. Wie verstoringen
door surfers signaleert kan deze melden bij de redaktie.

-- Ter gelegenheid van het 4-0 jarig bestaan van de Vogelbeschermings-
wacht Zaanstreek, verschijnt er een boek over de Zaanse Vogels.
Dit boek wat ongeveer 200 pagina's gaat tellen kost bij intekening

voor 15 sept. circa f17.50 exclusief verzendkosten,

ü kunt het boek bestellen bij het volgende adres,

Vogelbeschermingswacht Zaanstreek

p/a van Allenstraat 63

1562 TK Krommenie.

-- Het Rijks Instituut voor Natuurbeheer is bezig een inventarisatie

te maken van het voorkomen van de Rode Bosmier in Nederland. Als u

gegevens
heeft over plaats e.d. van de Rode Bosmier in het Gooi dan

kunt u deze kwijt bij Jaap Mekel, Siriusstraat 23 Hilversum.

-- Stichting "Wachendorff" vrienden van de botanische tuinen van de

rijksuniversiteit te Utrecht.
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