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De Natuurkalender 
 

 
Van:  Hageman  
Verzonden:  zondag 31 oktober 2004 21:33:31 
Aan:  strandloper_nl@hotmail.com 
Onderwerp:  veldwaarnemening/natuurkalender 

 

Hallo allen, 
  

Vanmorgen met Jaap Deelder door de AWD gewandeld. Windstil, bewolkt, zeer veel kramsvogels, grote 
groepen ganzen in V-formatie, brilduikers, een paartje haviken en een klapekster gezien. Op vele plaatsen 
de waterral gehoord, maar helaas niet gezien. Het was weer een mooie wandeling, helaas zonder koffie, 
want Pieter liet verstek gaan. 
Vriendelijke groet, 
George Hageman 

 

 
 

Van:  ANNEKE SWANEN-LAMBOO  
Verzonden:  dinsdag 14 september 2004 21:51:16 
Aan:  strandloper_nl@hotmail.com 
Onderwerp:  ijsvogel 

 

Hallo allemaal, 
Toen ik gisteren, 13 september, aan het koken was hoorde ik door het geopende keukenraam plotseling 
het geluid van de ijsvogel. Zeer herkenbaar! Ik zou en moest hem zien! Mijn geduld werd beloond. Ik hing 
half door het geopende keukenraam en zag de ijsvogel vanachter de woonark van de buren aan komen 
vliegen. Hij dook het water in en haalde een visje naar boven. Daarmee ging hij op een onkruidstengel 
zitten die over het water hing. Nadat hij het visje had opgegeten vloog hij laag over het water "de sloot uit", 
met een grote bocht rechtsaf de Rijn op. Geweldig!  
Groetjes, 
Anneke Swanen  

 

 
From:ineke vandijk  
Subject: Hermelijn  
Date: Tue, 14 Sep 2004 10:19:43 +0000  
 
Hallo allemaal,  
Zaterdagavond zag René een hermelijn de Quarles van Ufford oversteken. Zal ws. een ontsnapte zijn of 
worden ze hier nog wel gezien?  
Groet Ineke 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 

 From:Dirkmaat   
 Subject: Veenmol/molkrekel  
 Date: Thu, 19 Aug 2004 12:39:45 +0200  
 
 Geachte heer/mevrouw,  
 Een paar dagen terug kwam onze zoon thuis met in 
een doosje een heel raar  
 (dood) insect. We hebben gezocht in de Thieme 
Dierengids en denken dat het  een veenmol/molkrekel 
is. Bestaat er vanuit de vereniging belangstelling om  
het insect te krijgen voor b.v. het Jan Verwey 
natuurcentrum?  
 Vriendelijke groet, Jikky Dirkmaat-Joosten.
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Van:  Ruud Heemskerk 
Verzonden:  zondag 24 oktober 2004 10:44:14 
Aan:  strandloper_nl@hotmail.com 

Onderwerp:  natuurkalender :foto van de Grauwe franjepoot 

 
 

Grauwe franjepoot, gefotografeerd op Vlieland vlak  

achter het Posthuis tijdens de Vlieland excursie.  

datum: 20040919   

 

Groet,                 

Ruud  

 

 

 

Van:  Aad Bijl  

Verzonden:  donderdag 25 november 2004 17:58:03 

Onderwerp:  Hamerkop 

 
Dag allemaal, 
Zojuist heb ik bij Jelle het boek Birds of the World ingezien.  
De exoot in Leeuwenhorst die ik gisteren spotte was inderdaad een Hamerkop 
 zoals Jelle en Ab reeds veronderstelden. Alleen in de grootte heb ik mij vergist.  
Een Hamerkop is groter dan een ralreiger maar tja, die zie ik ook niet iedere dag. 
 Vanmiddag heb ik er wel naar uitgekeken maar vanwege de mist ....... Hebben  
jullie tijd en is er geen mist ga dan eens kijken.  
Hij zat bij de houten brug bij de kleine vijver. 
Groeten, Aad 

 

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 

Jelle van Dijk 

Boeken van Jaap Vink 
 
Al weer een aantal jaren geleden (1998) overleed 

Jaap Vink, de bij velen bekende eigenaar van de 

winkel in tabakswaren op de hoek van de 

Molenstraat en de Wilhelminastraat.  

Na het overlijden van zijn echtgenote in januari van 

dit jaar werd het ouderlijk huis ontruimd. Hierbij 

trof de familie een uitgebreide boekenverzameling 

aan. Deze boeken zijn aan de Jan Verwey 

Bibliotheek geschonken. 

Wat het eerste opvalt, is dat de titels alle continenten 

omvatten. Jaap Vink wilde namelijk een lijst 

aanleggen van alle vogelsoorten van de wereld.  

Dat zijn er bijna tienduizend! Hij begon lijsten per 

familie op te stellen en noteerde daarbij van elke 

soort die hij kon vinden: wetenschappelijke naam, 

Nederlandse naam (zonodig zelf uit het Engels 

vertaald) en het gebied waar de vogel voorkomt. Dit 

alles werd keurig genoteerd op geperforeerde vellen 

papier die werden opgeslagen in ringbanden. 

Om deze lijsten zo volledig mogelijk te krijgen, 

werden in de loop der jaren allerlei boeken 

aangeschaft.  

Natuurlijk zijn hierbij bekende boeken die wij al in 

onze bibliotheek hebben. Ook zijn er boeken over 

volièrevogels die niet zo goed in onze bibliotheek 

passen. Er zal geprobeerd worden hiervoor een 

passende bestemming te vinden. 

Een mooie aanwinst voor de Jan Verwey 

Bibliotheek vormen twee stapels! De eerste stapel 

betreft een aantal boeken met prachtig werk van 

beroemde tekenaars.  




