
Daar klopt het hart van de

„Vogelwacht Zaanstreek“

dat zich in Januari, Februari en zelfs nog

in Maart veel sijsjes in de Zaanstreek op-

hielden, Vooral bij de Hembrugpont, al-

waar men ook verscheidene dagen achter-

een een twintigtal puttertjes en enkele

kepen heeft waargenomen. In November

en December (’52) verbleef een kleine

bonte specht in Wormerveer.

De eerste kieviten werden dit jaar gezien

op 23 Februari. (Of zag U ze eerder?) Op

8 Maart liet de eerste tureluur zich horen

en enkele dagen daarvoor zag men reeds

nestelende spreeuwen en mussen.

Het is weer voorjaar. We worden er wat

onrustig van,
trekken er op uit en maken

nieuwe plannen. Ieder jaar opnieuw valt

er veel te zien en te beleven.

Let U ook eens op, wanneer U Uw eerste

kievit, grutto, zwaluw, visdiefje, zwarte

stern, enz. ziet. Noteer de datum en plaats

en doe ons dan tevens het plezier, daarvan

een berichtje te sturen. „WIEK EN

SNEB” staat voor U open!

Op kei ziekenrapport verschenen

veel vogels, o.a. draadslachtoffers en vo-

gels bevangen door de koude. Van 1 Jan.
1953 tot cn met 15 Maart 1953 werden bij
de vereniging gebracht:

Vijf kapmeeuwen, twee zilvermeeuwen,

één wateral, één roerdomp, twee meerkoe-

ten, twee waterhoentjes, één torenvalk,

twee kauwtjes, vier spreeuwen, één rood

keelduiker, één stormmeeuw, één fuut, éen

koolmees, één vink, één wilde eend en één

parelduiker.

Slechts twee kapmeeuwen, de roerdomp,

één meerkoet, de torenvalk, één kauwtje

en de parelduiker zijn weer hersteld cn in

vrijheid gesteld.

De overige vogels waren zo zwaar ge-

wond of ziek, dat zij hieraan zijn dood-

gegaan.

Doodgevonden

werden bij de vereniging gebracht gedu-

rende hetzelfde tijdvak; één groenling,

houtsnip, parelduiker, zwarte kraai, twee

kapmeeuwen, één vink en één pijlstaart-

eend. De laatste, een mannetje, is op 15

Maart gevonden in het Oostzijderveld.

Als medewerkers

zijn op de algemene ledenvergadering van

30 Januari j.1. aangenomen:

G. J. Boon, lepenweg 38, Wormerveer; A.

W. M. Aussems, Jac. Honigstraat 10,

Zaandijk; D. Dekker, Hennepad 3, Wor-

merveer: T. Roep, Provincialeweg 330,

Zaandam; J. Visser, Willem Brinkman-

straat 56, Zaandam; J. Kuiper, Ameland

29, Zaandam; D. Doeves, Ameland 35,

Zaandam.

Natuurlijk gaven zich in de periode van I

Januari tot 15 Maart weer vogelvrienden
als donateur op. Welkom dus aan: J. Piets,

Kerkstraat 13, Oostzaan; Mej. T. Zijlstra,

Bootenmakerstraat 19, Zaandam; O. de

Kruijff, P. J. Troelstralaan 125, Zaandam;

Mej. Willy Ruysink, Langestraat 55,

Zaandam: H. G. Kriek, Militaireweg 155,

Krommenie.

We hebben eens een duik genomen in de

administratie en het archief van de secre-

taris, de man, die zoveel in- en uitgaande

post verzorgt en steeds weer met gloed-
volle ijver antwoord geeft op allerlei vra-

gen, die bijna dagelijks binnenstromen,

hetzij per brief of per telefoon.

Je kunt bij hem heel wat leuke dingen op-

snorren, waarvoor U ook wel belangstel-

ling zult hebben.

Wist U b.v.,


