-9Het ligt in de bedoeling 2 weken hierna de laatste nestkastcontrole in
de avonduren te houden.
Met de scholen gaat ook de club met vakantie en we zien elkaar terug
op zaterdag, 24 augustus 7.00 uur voor onze thuishaven de "Willibrordmavo"
aan de van Panhuysstraat.
Jongeren die idee hebben iets meer van de natuur te leren, zijn van harte
welkom. Direct lid worden is niet nodig. Wanneer na een paar maanden nog
steeds met plezier wordt meegedaan aan onze werkzaamheden, kunnen we daar
altijd nog eens over praten.
De jeugdclub gaat zich verder bezighouden met het onderwerp "Bos" voor
de komende expositie in oktober a.s. In dit nummer is over deze expositie'
al iets geschreven.
Er zijn al enkele leuke suggesties binnengekomen, maar deze behoeven nog
wel enige aanvulling. Dus heb je een idee, neem hem dan mee.
Rest ons nog een woord van dank aan de directie van de Willibrordmavo,
die ons niet alleen onderdak aanbood, wat voor dialezingen en bij minder
gunstige weersomstandigheden een ware uitkomst is, maar bovendien
bereid bleek te zijn een kast in te ruimen ten behoeve van de door de heer
Vermaas geschonken bibliotheek.
D.Passchier
B.Heethuis
-------------BIBLIOTHEEK
Hieronder de inhoud van de door de heer Vermaas aan onze vereniging geschonken
bibliotheek. De bibliotheek is opgeslagen in een kast in het leslokaal van de
heer Heethuis van de Willibrordmavo aan de van Panhuysstraat.
Iedere woensdagavond van 7.00 tot 7.30 (behalve in de vakanties) is de
bibliotheek open en kunnen leden gratis boeken lenen. Door de jeugdclub wordt
hiervan al druk gebruik gemaakt.
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Geïllustreerde schoolflora
Flora van onze gekweekte kruidachtigen
Een jaar in Thijsse's Hof
Een tweede jaar in Thijsse's Hof
Bomen in het Nederlandse landschap
Vogels van wadden en riviermonden
Landschappen en seizoenen "Herfst"
"Kwerr" een kapmeeuwenhistorie
"Erk" de levensweg van een wilde eend
Wat is dat voor een boom
Geen onkruid in uw tuin
Kijk uit je ogen
In de band van sneeuw en ijs
Landschappen en seizoenen "Lente"
Landschappen en seizoenen "zomer"
Landschappen en seizoenen "winter"
Dwalend ginds en her
De duinen in
Langs eenzame paden
Waar de stilte spreekt
Vogel-Idyllen "van diverse pluimage"
Vogel-Idyllen "Trouwe wachters"
Vogel-Idyllen "Van vreemde kusten"
Vogel-Idyl1en "Ranke wieken
Een jaar tussen de spechten
Vogels in hun domein
Omgang met planten
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Het intieme leven der vogels
De blauwe reiger
Het dierenleven in onze bossen
Vogels onderweg
Gevederde vrijbuiters
De houtteelt
Zwervend langs de houtwal
Vreugde van bos en heide
Het wisselend jaargetij
De Kennemerduinen I
In bos en veld
Lokroep van het wild
Langs heidezoom en hessenspoor
Tussen hei en dennengroen
Zwervend langs het wildspoor
Schoonheid van de Veluwe
De Kennemerduinen II
Onze vogels I
Onze vogels II
De levende natuur
Texel, het vogeleiland
Al zwervend vergaar ik
Onze duinen
Blinkende verten
Gevleugelde roofridder
Bruine verten en blinkend zand
De glorie van ons polderland
De vogels des hemels
Bosbescherming
De luister Van het land
De roep der velden
Sprake en sproke van het jaar
De tooi der tijden
Volk aan de plas
Een jaar natuurleven "winter"
Een jaar natuurleven "herfst"
Uit Neerlands vogelleven
Een jaar natuurleven "lente"
Een jaar natuurleven "zomer"
de zoogdieren van Nederland
Het vogeljaar
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Door de heer. C.M.J. Verweij zijn de volgende boeken
afgestaan voor de bibliotheek.
Lief en leed in de vogelwereld
De zwerver in Gods vrije natuur, jaargangen 1951
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1958
Indien er leden zijn die boeken over vogels, planten of de natuur
in haar geheel beschikbaar willen stellen voor de bibliotheek,
kunnen deze boeken afgeven aan de secretaris, Sluispad 5.
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