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LENTE 
Bij het verschijnen van dit nummer is de lente alweer in aan- 
tocht. De lente: het jaargetijde, waar wij "vogelaars" altijd  
weer verlangend naar uitzien. Ondanks de speciale bekoringen  
van het winterhalfjaar, zien we toch weer reikhalzend uit naar  
de eerste merelzang en naar de terugkeer van onze broedvogels.  
Wanneer we op een prille lentemorgen de eerste zang van een  
veldleeuwerik horen, dan voelen we ons blij, dat we dit, in ons  
zo overvolle land nog kunnen beleven. Het moet voor ons een aan- 
sporing zijn, aan het behoud hiervan te werken en te blijven  
werken. Hier ligt nog een taak voor ons allen. 
 
VOGELASIEL 
Zoals U allen wel in de krantenberichten zult hebben gelezen, 
is de financiële actie voor ons vogelasiel een groot succes  
geworden. Spoedig zal het zover zijn, dat het asiel in gebruik 
zal kunnen worden genomen. 
De Heer Hoek, "onze geneesheer-directeur", zal druk werk gaan 
krijgen. Daarom heeft het bestuur gedacht, dat hij hierbij in  
de toekomst zeker hulp zal moeten krijgen, liefst van één van 
onze jongeren. 
Hiermede willen wij dan ook vragen, of misschien een van onze 
jeugdleden interesse heeft, om assistent van de heer Hoek te  
worden. Aanmeldingen bij W. Baalbergen Schoolstraat. 
 
EXCURSIES 
Zoals onderhand de gewoonte is zal er ook dit voorjaar weer 
gelegenheid zijn om aan verschillende excursies deel te nemen 
Hieronder vindt U een excursielijst, zodat U een keuze kunt 
maken en eventueel deze dagen kunt vrijhouden. 
Zaterdag 13 april: KNARDIJK, alleen voor leden. Vervoer per 
busjes en personenauto's. Vertrek voormiddag 6.00 uur bij 
"de Punt" en om 6.10 uur van het Lindenplein. 
Kosten: Leden ƒ 7.50 p.p. Jeugdleden ƒ 5.- p.p. 
Aanmelden bij Cramer, Sluispad 5. Voor 1 april. 
Woensdag 17 april: AMSTERDAMSE DUINWATERLEIDING, voor leden en 
NIET-LEDEN. Vertrek per rijwiel 6.00 uur v.m. Hoek Duinweg-van 
Panhuysstraat. Deze excursie geldt vooral ook voor jeugdleden. 
Aanmelden bij de excursieleider de Heer J. Vink, Wilhelminastr. 
63 Voor 14 april. Kosten ƒ 0.25 p.p.. 
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