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Veldwaarnemingen

In deze rubriek wordt een selectie gemaakt van mededelingen,
foto’s of korte verhalen over bijzondere waarnemingen uit het veld
door onze leden. Om teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij
u alleen ongewone waarnemingen in te sturen. Wanneer u een
vraag stelt, verzoeken wij u om uw e-mailadres te vermelden,
waarnaar men kan reageren.

Haas in draad verstrikt

M

arinus Hofman uit Noordhorn keek gek op, toen
hij door het land liep en deze haas in het draad
verstrikt zag zitten. Nadat Hofman de haas uit het draad
had gehaald, liep het dier, een beetje mank nog
weer verder.

Lang leve het bos
ang leve het bos’ is het jubileumthema van de Koninklijk Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV) die dit
jaar 100 jaar bestaat. De KNBV viert dit
jubileum met diverse activiteiten. Eén
ervan is de uitgifte van een speciale
postzegel. Op 17 augustus vond de
officiële overhandiging door TNT aan de
KNBV plaats op Landgoed Schovenhorst
te Putten. Volgens TNT past dit thema
goed bij de groene uitstraling van haar
bedrijf. Het postzegelvel geeft het bos
met zijn diverse gelaagdheden weer,
waarbij iedere postzegel afzonderlijk een
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Overhandiging van de postzegel door Ard Korporaal
(manager verzamelmarkten TNT) aan Marleen van
den Ham-Aertsen (secretaris van de KNBV)
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beeld op zich is, en tegelijk perfect past
in het gehele vel. Behalve het postzegelvel bestaat er ook een speciale uitgave,
het zogenoemde prestigeboekje, met een
korte uitleg over het bos. De postzegels
zijn per twee stuks in het boekje
opgenomen. De zegels zijn bij het
postkantoor verkrijgbaar, het prestigeboekje en de postzegels zijn ook te
bestellen via de website van TNT
collectclub. http://collectclub.tntpost.nl
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