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HEEMKUNDEKRING "PEELLAND" HELMOND ;. 

Opgericht_2^_mei_1948__ , 

Seer.: Oostende 3IA. • - • - ' •. 

Hierdoor hebben wij de eer U uit te nodigen tot 

bijwoning van een vergadering van onze kring op : 

Dinsdag, I8 novergber a.s., des avonds om 8. uur-

.- .• in Hotel West Ende : . . . _ • 

De ZeerEerwaarde Heer Drs. W.H.Th, Knippenberg van 

het seminarie ''Beekvliet" te St .Miohielsgestel, aal een 

lezing houden over : - • • ; . . :• -..••:.•.. . 

"De Vogelvifereld van Noord-Brabanf' 

Wij vertrouwen op een grote opkomst van onze leden. 

• • : ' • • ••: Het Bestuur. '. . 

Provinciaal G.noat.chap var 

K«n,ten en Welensch.ppen 

In Noordbrabant 

Ül££I££EN8pSCM 



- 2 -

De VogelTrereld van Noord-Brabant. 

Waarom houdt iemand van vogels ? Waarom lokt hij ze niet 

nestkastjes of voedertafels naar zijn huis ? Waarom kan hij 

er minutenlang vol spanning naar kijken en daar echt van ge

nieten ? Is het nieuwsgierigheid ? Misschien wel. Of zit hierin 

het verlangen door te dringen in dat vrije maar geTaarvolle 

leven van 'n wezen, dat anders is en doet dan ivij, maar waarin 

we toch iets van onszelf herkennen ? Het antwoord is niet een

voudig, In ieder geval is de belangstelling van de echte vogel-

liefhebbers onbaatzuchtig; zij schermt ook niet met zware woor

den als nut of schade van vogels, omdat het juiste verband tussen 

de vogels en hun voedsel op zulk een ingewikkeld samenspel van 

a.llerlei factoren steunt, dat men het natuurlijk evenv/icht zelden 

doorziet. Vogels wonen en leven vlak bij de mensen; zij zijn niet 

zo schuw als de wilde zoogdieren en niet zo klein als de insekten 

en daarom heeft hun leven, hun gedrag, altijd velen aangetrokken. 

Het is interessant na te gaan, welk verband er bestaat tussen dit 

gedrag en de uiterlijke bouw van een vogel, de vorm van zijn 

vleugels, de kleuren van zijn veren e.d. Ook zijn geluid heeft 

een functie, lokkend, alarmerend enz. Op dit terrein ie nog veel 

te onderzoeken. Daarnaast zal ook kennis gemaakt v/orden met enig' 

bekende en minder bekende vertegenwoordigers uit onze eigen 

vogelwereld, Hoe kan men van iets houden, als men het niet kent ? 

W.H.Th. lüiippenberg. Drs. 
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Noodzakelijke contributieverhoging. 

In verband met de verhoogde tu-tgaven aan honoraria, 

zaalhuur en bijzondere onkosten, geeft de balans der laatste 

jaren een niet onbelangrijk nadelig saldo te zien. 

Wij zijn daarom van mening dat contributieverhoging nood

zakelijk is geworden. 

Het bestuur stelt voor de contributie thans te stellen 

op ƒ 3,- per jaar voor gewone leden en ƒ 7,50 per jaar voor 

collectieve leden. 

Aangezien de contributie-regeling in onze statuten is 

vastgelegd, wenst het bestuur bovenstaande wijziging in de 

a.s, vergadering aan de leden voor te leggen. Wij verv;achten 

dan een grote opkomst on zodoende de mening van onze leden 

hieromtrent te vernemen. 

De Penningmeester. 

Onze leden ontvangen hierbij een jubileum-nummer gewijd 

aan onze Ere-voorzitter Jac. Heeren, ter gelegenheid van zijn 

70e verjaardag. Tijdens de vergadering va.n dinsdag a.s. zal hij 

gehuldigd v;orden en zal hem door onze Kring een cadeau worden 

aangeboden, '.'/ij nemen aan, dat al onze leden, zo het enigszins 

mogelijk is, â .nwezig zullen zijn om onze ere-voorzitter blijk 

te geven van hun waardering voor zijn heemkundig werk en zijn 

belangrijke historische arbeid. 
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Nieuwe Leden. ' .-..•.-

de heer A. van Emstede te Bakel. 


