
8.Eerste deel lezing Kenya 
De heren Hoek en Verr;;ey vertonen het 'eerste gedeelte van hun dia's, 
gemaakt tijdens hun rondreis in februari j.l. dwars door de uitgestrek
te gebieden van het Oost-Afrikaanse Kenya. Zowel de vele zoogdieren, de 
vogels als de plantengroei komen hier uitgebreid aan bod.Ook zijn er 
verscheidene leuke.opn�en bij van de plaatselijke bevolking. 

PAUZE 

9.Tweede deel iezing Ken,ya 
Na de pauze wordt de lezing voortgezet� Na afloop dankt de voorzitter 
de beide sprekers voor hun boeiend reisverslag. Een warm en uitgebreid 
applaus valt beiden ten deel. 

10.Slu,i ting. 
Er· zijn geen vragen meer te beantwoorden n.a.v. de lezing en daarom sluit: 
de voorzitter de vergadering en wenst een ieder v1el thuis. 

de secretaris 

_____ ._ __________________________________ �-----------------------

1r1 addemreekend Ameland 

Hoewel stugge lezers van dit blad deze mededeling herkennen uit het vo
rige nummer van de Strandloper, wordt één en ander herhaald voor de 
Vergeetacht i gen onder ons. 
H�t vreeke:ri:d zal gehouden worden van 5-7 september 1986 in_de Kampeer...; 
boerderij van de ferililie Kienstra. 

· 

H�t maximale aantal deelnemers dat kan worden toegelaten ,is 60. 
D� inschrijving gaat bij volgorde van binneclcomst. 
U 'leunt inschrijven door f 25 ,-·- pèr persoon te storten op rekeningnr. 
84 26 22 029 t.n.v. E.Rössner ,Schoolstraat 33a te Noordwijk.Het betreft 
hier een rekening bij de Bondsspaarbank.Het gironummer van de Bonds
Spaal'bank is 141 164. 
De totale kosten voor het weekend zullen rond de 7 5  gulden per persoon 
l�ggen. ., 
Excursieleiders zijn Him Baalbergen en Rien Sluys. 

Niemv!3 uit de Bib1iotaeeé; 

Het doet ons·, plezier u te k-unnen meedelen dat we iemand bereid hebben 
gevonden om voor ons oude jaargangen tijdschriften in te binden. 
T··Te konden de: tijdschriften niet uitlenen tot op heden, omdat v-re bang vlaren 
nummers kwijt te �aken. 
Als de tijdschriften ingebonden zijn, kunnen we ze viel uitlenen en dan 
kan iedereen er plezier aan beleven. 
Nu zoeken w.e van bepaalde tijdschriften nog een eclcel nummer om de jaar
gang kompleet te maken. 
1'1il t u eens kijken of u iets dubbel heeft of weet u iemand die bereid is 
deze nummers af te staan ? 
Hieronder volgt een opsomming van nummers die 111e missen: 
Vogeljaar 13e jaargang 1965, nr. 2 
De Levende Natuur: 79e jaargang 1976, nr. 1 
Idem 81e jaargang 1978, nr. 1 en 2 
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Hazmeer iemand· dan ook nog zou kunnen helpén aan de komplete jaargangen 
1 t/m 4 ( 1953 - 1956) ,dan zouden alle jaargangen vanne±-Vogeljaar 
in de bibliotheek aanwezig zijn. 
Als u ons krmt helpen, dan graag een berichtje naar ondergetekende, 

Jenny Vinlc 
Haag>-rinde 2 
telefoon: 19468 

Gevonden voorvierpen in het Jan Verwey Natuurcentrum 

-Regenjack 
-Regenpak 
- Diadeem 
- paar handschoenen 
- kinderbeker 
Al deze zaken zijn af te halen bij het Natuurcentrum aan de balie. 

Kort verslag van de excursie op 30 april. 

Omstreeks 6.30 uur op Koninginnedag vertrokken 18 deelnemers naar de 
Kortenhoefee Plassen. Door dit plassengebied liggen enl<ele zogenaamde 
Kerkepaden, va� waaraf men een prachtig uitzicht heeft over dit boeiende 
plassengebied,Afwisselend passeert men Elzenbroekbossen, weilanden, kre
ken en de plassen zelf. Het spreekt voor zich dat hier een rijke vogel.:.. 
stand aanwezig is. Helaas �ras het koude voorjaar ons niet goed gezind, 
want diverse vogelsoorten waren nog niet teruggekeerd van hun winterverblijf. 
Maar toch zagen we Glanskop, Staartmees enRietzanger. Jammer dat het 
wat mistig irTas. 

Toen de mist wat was opgetrohl<en, vertrok het gezelschap naar de Knardijk, 
waar de gebruikelijke plekken >verden bezocht. Bijzonder mooi \·raren de 
baltsende Kluten te zien. Bij de vogelhut waren prachtig Blauwborstjes 
-v{aar te nemen. In het vleidevogelreservaat tenslotte za.co-en we enkele Kemp
ha�en in prachtkleed. Deze lieten zich goed bekijken. 
Ál met al �ras het een zeer geslaagde excursie, mede door het fraaie weer 
dat ons ten deel viel na het optrehlcen van de mist. 

Cees Ve�·reij 

Tentoonstelling in het Ja"l Ven1ey Natuurcentrum 

Van 20 mei tot 27 juni is er in het centrum een tentoonstelling over 
Insecten. Het betreft hier een Fototentoonstelling met ,..1erkelijk 
prachtig fotowerk. 
Als u van insecten houdt, moet u zeker gaan kijken, maar als u van 
fotografie houdt, dan ook ! ! ! ! ! ! 
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