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Een begin en een jubileum6.

Daarna werd uitleg van het hele bedrijf gegeven en alles

kon worden bekeken.

Oók hier willen we nog eens nadrukkelijk onze

grote waardering uitspreken voor de knappe opbouw van

deze baan. Alles is volkomen in stijl gehouden en de ver-

zorging van de vogels is prima.

Een jubileum vierde de heer der Starre te

Reeuwijk, die op 6 November 1963 25 J aar kieviten ringde

Op 19 oktober 1963 waren we aanwezig bij de offi-

ciële opening van de vinkenbaan van de Vogelwerkgroep

Castricum. Weliswaar was dit niet het eerste begin van

de baan, want men is daar al enkele jaren bezig. Nu ech-

ter de volledig ingerichte vinkenhut klaar gekomen was,

was dit een mijlpaal om er een officiële opening aan te

wijden.

In een naburig restaurant heette de heer E.J. Kor-

tenoever de ± 20 genodigden van harte welkom, waarna men

gezamenlijk naar de baan reed. Deze ligt in het gebied
van de Prov.Waterleiding duinen en een hoofdingenieur van

deze Maatschappij verrichtte de officiële opening van de

hut. Prettig te horen waren zijn woorden:

”Wij zijn met U verheugd, want in het duin hoort een

vinkenbaan” -
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voor het ringonderzoek. Het Vogeltrekstation was met 2

personen vertegenwoordigd en Dr.Ir.H.N.Kluiver sprak har-

telijke woorden van waardering.

Aan het ringonderzoek werkt de heer van der Starre

reeds 34 jaar mee, met een totaal van ca 61.000 geringde

vogels!! Het is een waar genoegen daar op bezoek te zijn.

Een zeer moderne kwekerij van tropische vogels in een

reusachtige volière, diverse eenden-soorten, lokvogels, en

dat alles gelegen in een unieke waterwereld.

Het vinkenet met losse staven werd uitvoerig gedemonstreerd

en trok ieders aandacht.

Ook hier willen wij de familie van der Starre nog

hartelijk danken voor het gastvrij onthaal en veel succes

toewensen voor de komende jaren.

B.J. Speek


