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DIA’S

TIJDSCHRIFTEN

Voor de liefhebber: oude num-

mers van Het Vogeljaar en van

De Graspieper. Gratis te verkrij-

gen bij Dick Jonkers (035-

5260456).

HAAGSE VOGELS

“VOGELS IN EN OM DEN

HAAG” is de titel van het

Inventarisatierapport over 1995

van de Haagse Vogel-

bescherming.

Het rapport is te bestellen door

overmaking van / 12,50 (incl.

portokosten) op gironummer

3586185 t.n.v. Penningmeester

Haagse Vogelbescherming te

Den Haag, o.v.v. “Inventarisatie-

rapport 1995”.

Na telefonische afspraak is het

rapport ook af te halen tegen

een bedrag van f 10,- bij de

ledenadministratie, Rozentuin

31, Voorburg, tel. 070-3865926.

TUINBOEK

Binnenkort verschijnt bij Uitgeve-

rij Scheffers het boek Tuin in

Tuin uit, een bundeling van arti-

kelen geschreven door Jos

Kluiters, met 30 gouaches van

Jan Weenink.

In Tuin in Tuin uit wordt het

wel en wee van het vogelleven in

de tuin beschreven. Daarnaast

geeft de auteur veel praktische
adviezen om tuinen vogel-

vriendelijker te maken en, waar

nodig, overlast van vogels te

voorkomen. Het boek is volgens
de seizoenen ingedeeld.

Prijs: /39,90

ISBN 90 5546 0427

ROOFVOGELDAG

Op zaterdag 15 februari 1997

wordt in de Stadsschouwburg te

Meppel de derde Landelijke

Roofvogeldag gehouden van

9.30 uur tot 16.00 uur.

Aanmelden bij de Werkgroep

Roofvogels, Aekingaweg 3,

8426 GN Appelscha.

TE KOOP

Aangeboden (in losse afleverin-

gen) de jaargangen 5 t/m 36 van

het tijdschrift Het Vogeljaar

(1957-1988). Prijs ƒ 30,- P. den

Houter, Rigelstraat 64, 1223 AV

Hilversum.

Tel. 035-6854191.

UItITERVOEDERIIIO IM DE TU/H. DOE HET HET DE I^OGELUERKGROEPI

Beste) zaad en vetbolletjes bij de vogehverhgrocp,

500 gram geselecteerde zaderc f, £,SG

vetbolletjes i f. D,50

Handeiding met tips over wintervoedering wordt bijgesloten,

Bel uw bestelling door aan Pad Beuning CQ3S-SPBBPBIJ, Bertus v,d. Brink

of aan een van de bestuursleden achterin deze Borhaan}.

U helpt de vogels de winter door en spekt de has van de vogelwerkgroep.

Wie heefter overtollige dia’s van

vogels en wil die afstaan voor

mijn werk in diverse verpleeghui-

zen? Wekelijks verzorg ik

natuurprogramma’s, waar dia’s

van vogels rondom het huis zeer

goed tot hun recht komen. Inlich-

tingen; J. Bolck, tel.: 035-

6247532.


