
NATUURKALENDER 
 

eeft u iets leuks of interessants te melden dan kunt u dit opsturen naar Kees ErkelenH s, Stakman- 
8, 2203 GL Noordwijk. U  kunt het ook mailen naar: keeserkelens@hotmail.com 

Hieronder een bloemlezing van het afgelopen  kwartaal: 
Bossestraat 6

 

Van: 
Verzonden:  vrijdag 30 december 2005 16:17:50 

 Waarnemingen 

 Sjaak Broekhof  

Onderwerp: 

Hier volgen nog enkele waarnemingen van de laatste tijd. 
Tijdens een wandeling in de AWD op 22 december in de Haasvelder duinen twee maal een houtsnip. Prachtige vogels die ik helaas 

e wanneer ze opvliegen. Maar dat zal wel voor (bijna) iedereen zo zijn. In het gedempte van Limburg Stirumkanaal zaten 
vijf watersnippen bij een 
aar ondiepe plasjes. 

mber z tig sijsjes een slaapplaats bij mij in de tuin in een nogal uit de kluiten gewassen bamboestruik van 

, tegen de schemering, de boel weer in de gaten gehouden maar helaas niets te zien. 
 

altijd pas zi

p
28 dece ochten minimaal twin
ongeveer vijf 
meter hoog. De volgende avond

M.vr.gr. 
 
Sjaak Broekhof. 

Van:  
Verzonden: 

Jelle van Dijk  
 vrijdag 30 december 2005 16:37:42 

werp: Onder  dolfijn 

Vanmorgen is bij paal 80 (iets ten noorden van de Koele Costa) een jonge 
itsnuitdolfijn gevonden. Aanvankelijk werd een Bruinvis gemeld, maar dit bleek 
juist. Zie verder op 

W
on www.zeezoogdieren.org  De heer Kooimans van de EHBZ heeft de 

g bevestigd.  meldin
 
 
Jele van Dijk 

 

Van:  Jelle van Dijk  
Verzonden:  zondag 1 januari 2006 11:41:05 
Onderwerp:  pestvogels 

Hallo allemaal,  
Het nieuwe jaar - uiteraard een ieder de beste wensen voor 2006 - begon vanmorgen meteen al goed met een melding van Marco van 
Rooijen ( zie foto bij Rondje Groen)  dat er 30 Pestvogels in het middengebied zitten. Dit is het woonwijkje tussen het Jan Verwey 
Natuurcentrum en het Bollenbad. Om 11.00u kon ik er helaas nog maar één vinden. Wellicht zitten ze nog in de buurt. 
 
Groeten,  Jelle

Aan:  Piet Broekhof 
Verzonden:  zondag 1 januari 2006 12:55:59 
Onderwerp:  Gasten in mijn tuintje 

Dag allemaal,  
Zoals ik in mijn vorige bijdrage al meldde, heb ik met een 
ingekapseld been zes weken huisarrest. Gelukkig valt er in 

ijn tuintje af en toe genoeg te beleven om de tijd wat 
sneller voorbij te laten gaan.  
n omdat ik toch niets beters te doen heb zet ik de 

s ook maar op de foto. 
jn bijdrage aan de Nationale Tuinvogeltelling zei Jelle 

at hij de huismus al enige tijd niet meer in zijn tuintje 
aar

entho
huism

De pimpelmees nam een bad bij mijn in werking zijnde waterzuiltje. 
Maar geen zorgen; als het vriest gaat hij uit, zodat de vogels niet meer 
kunnen baden. Nu maken ze er dankbaar gebruik van als bad- en 
drinkplaats. 
Groeten en tot ziens.  Piet Broekhof 

m

E
bezoeker
In zi
d
w  nam. Wie had ooit kunnen denken dat je nog eens 

usiast zou kunnen raken van een bezoek van 
ussen aan je tuin. Het kan verkeren. . . 
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Van:  Hein Verkade  

werp:  RE: pes
Verzonden: 
Onder

 zondag 1 januari 2006 16:28:19 
tvogels 

Hallo allemaal, 

 een g kki n 2006. 
ar het Mi

  
Allereerst allemaal elu g nieuwjaar en veel vogelplezier toegewenst i
Ben net even na ddengebied gewe instens 37 Pestvoest waar m gels zaten in de bomen tegenover 't Vuurschip. Zij foerageerden 

 Gelderse Ro n 3. Twee dagen geleden had ik  onze tuin nog een Grote Barmsijs en in een 
eestraa d ngmus. Je hoeft het dorp ni  uit om e kijken! 

regelmatig op de zen achter Zeewinde 1 e  in
struikje aan de Z t bij e Passage zat een Ri et  vogels t
 
 groetjes  Hein 

Van:  ab steenv de
aandag n

pestv  

oor n  
Verzonden:  m
Onderwerp:  RE: 

 2 ja
ogels

uari 2006 9:46:57 

H
V te l t ( tvogels in de ho e bomen in het Middengebied tegenover het rschip
D pgesplits  v ar om 09.00 u r 26 exemplaren aanwezig.  
 
G

allo allemaal, 
anochtend bij het eers ich 08.30 uur) een groep van 49 Pes g  Vuu . 
e groep is later o t in erschillende kleinere groepjes, ma ur nog zeke

roetjes, Ab

 
Van:  Joost Bouwmeester  

ondag 15 nu
e: watervogel

Verzonden:  z  ja ari 2006 20:01:30 
Onderwerp:  R s 

In het prachtig bevroren duinl noorden van de pen zaterdag 7 kruisb
richting de dennenbossen. Een vrouwtje b as er regelmatig te zien. Behalve damhert en veel reeën was ik erg blij 

poren in e de golfbanen hoorde i matig een havik. 

andschap van de Blink even ten 
lauwe kiekendief w

 golfbanen vlogen afgelo ekken 

met nogal wat s  de v le stuifgaten van de  bunzing .Op k regel
 
 gr Joost 

Van:  Rob Jan
erda  j
d La ve

sson  
Verzonden:  dond g 19 anuari 2006 21:11:35 
Onderwerp:  stran nge lderslag 

 
 

Aloha, 
Vandaag in he
ondanks slec

t miezerige weer een flink s  vanaf Langev r d in. Een aantal opvallende zaken 
ht zicht, een groe ar zuid, Kano v de rest het gewone spul in flinke en. 

rd di e  en er al gerui e tijd t) op de foto te krijgen ondanks het te 

e ga le hond op strand zitten,  heb hem in ieder geval vandaag ni ien.. 

 Rob 

e 
p van 35 Mi

trandwandeling gemaakt
ddelste Zaagbekken na

elde
et 8 ex 

slag de noor
oor aantall

Nog even geprobee
weer. 

e Dri teenstrandloper (die in zomerkleed m zi slech

Er zou ook volgens d

See ya,

rna nvisser al een paar dagen een Zee  ik et gez
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