
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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