
105

Jaargang 21 nr 5, december 1987

Van de redaktie

Betaling contributie.

Bij dit nummer treft U weer de jaarlijkse acceptgirokaart aan, In verband met

de automatische verwerking verzoeken wij U dringend deze kaart ook inderdaad

te gebruiken voor de betaling van Uw contributie over 1988.

Dan rest ons nog U allemaal prettige feestdagen toe te wensen en een goed

vogeljaar 1988.

VOGELS TUSSEN VECHT EN EEM

U heeft inmiddels gemerkt dat de eerder aangekondigde prijs van ƒ 27,50 per

exemplaar op onze jubileumdag veranderd was in ƒ 32,50.

Deze verhoging was helaas nodig. Door overschrijding van het aantal pagina's
met honderd en het vele correctiewerk kwam de drukker 14 dagen voor het

verschijnen van het boek met een prijsaanpassing van + ƒ 40.000,-. Na lang
onderhandelen is dit bedrag teruggebracht naar ƒ 27.000,-. Het betekende

echter wel dat de begroting (was kloppend) met ƒ 18.000,- overschreden werd.

Het totaalbedrag van druk- en zetkosten werd nu ƒ 71.000,-. Het bestuur vond

het daarom alleszins verantwoord om de prijs met ƒ 5,- te verhogen.
Ook begrijpt U wel, dat deze financiële overschrijding een grote druk op de

vereniging legt. Bij deze wil ik dan ook alle leden oproepen om hun uiterste

best te doen één of twee (of meer) boeken te kopen en/of te verkopen.

Henk Hardon.

De verkoopadressen zijn:

Rick v.d. Akker Gooiergracht 15 Laren 02153-83071

Bep Dwars Prinsenstraat 15 Hilversum 035-233973

Jacques Meijer Molenpad 19 Weesp 02940-16502

Emmy Disselkoen Meentzoom 47 Blaricum 02153-13451

Wil Bindt 0.'s-Gravelandseweg 9 Bussum 02159-12640

Rob Kole Torenvalk 22 Bunschoten 03499-82303

Henk Hardon Dotterbloemlaan 39 Baarn 02154-18804

CURSUS VOGELS HERKENNEN

Wij maken U er nu vast op attent, dat de voorjaarscursus in 1988 begint op

maandag 23 februari.

Inlichtingen bij mevrouw A.van Klaveren-van Oord, Berkenhof 3, 1241 VP Kortenhoef

Tel. 035-61426.

Zoals U elders in deze Korhaan kunt lezen was de jubileumviering in 'De

Dobber' een zeer geslaagde dag. De teksten van de vier lezingen liggen allen

bij de redactie op tafel, maar helaas kunnen we ze wegens plaatsgebrek niet

alle vier tegelijk in deze Korhaan opnemen. We hebben daarom moeten besluiten

om nu de twee ochtendlezingen te plaatsen en de andere twee houdt U dan van

ons tegoed voor de eerstvolgende Korhaan. Om dezelfde reden zijn we deze keer

ook erg zuinig geweest met illustraties. Het leek ons niet juist om tekenaars

te vragen iets te produceren en deze tekeningen dan achteraf niet op te nemen.

Alleen bij de veldwaarnemingen vindt U één tekening van een voor ons land

nieuwe soort, waarvan we echter jaren geleden reeds gehoord hebben, de

Roepie Roepie. We kunnen hem niet in kleur afdrukken, maar vleugels en onder-

delen zijn isabelkleurig. De kop, met bijna menselijke trekken, is vleeskleurig

en de poten zijn zwart.


