
" Lezen in het Duin" is een vlot geschreven boek dat ner
gens "moeilijk" wor dt .  Ook voor de leek is het een heel 
begrijpelijk boek gewor den. Trouwens er wor den zo
veel on derwerpen beh an del d, dat er altij d wel iet s voor 
de lezer bij is! 
Een voorbeel d v an deze vlotte stijl vin dt u bijvoorbeel d 
op blz . 25. 
Het Duindoornlandschap is ook rijk aan besdra gers, die er in 
het najaar florissant bijstaan. Meidoorn, gelderse roos, egelan
tier en hondsroos lijken wel geëngageerd in een schoonheids
wedstrijd voor de roodste bessen. Zet daar dan nog eens het 
fel oranje van de duindoorns naast en het kleurenpalet is com
pleet. Voor de besetende koperwieken, kramsvogels, kraaiachti
gen en spreeuwen biedt dit een fruitmarkt van jewelste. 
Zo 'n l an dsch ap begint ineens te leven 

Een re alistische beschrijving v an een zui dhelling (blz. 
27) wil ik u niet onthou den: 
's Zomers worden zuidhellingen voor planten te bar; alleen 
de mens neemt hier, met olie overdekt, een voorproefje op de 
verzengenis der helle. 
De invloe d v an de zon op de pl antengroei op een zui d
helling hoeft geen ver dere toelichting meer ! 

Bij " Lezen in het Duin", g aan de A W-duinen voor je le
ven. Ik heb het boek in één ruk uitgelezen, m aar dat 
komt om dat ik deze duinen heel goe d ken . Ik z al het 
boek v aak herlezen en gebruiken als n asl agwerk . 
Fr ans kennen de, zou hij zeer content zijn geweest met 
dit boek over zijn gelief de A W-duinen; een compliment 
n aar de schrijvers v an dit boek. 

M ankeert er dan niets aan dit boek? Eén ding ... , doch 
daar hebben de schrijvers p art noch deel aan. Door de 
mo de rne l ay -out lopen soms foto 's en k aarljes v an de 
ene bl adzij de door n aar de n aastgelegen bl adzij de .  Als 
u een foto goe d wilt bekijken of n amen op een k aart 
wilt lezen, dan moet u het boek bijn a dubbelvouwen. 
Och, dit schoonhei dsfou lje zal geen beletsel moeten zijn 
om het boek aan te sch affen . Het is de prijs v an f 59,50 
dubbel en dw ars w aar d. 

" Lezen in het Duin" is te koop bij boekh an del V an der 
Meer, Vuurtorenplein te Noor dwijk aan Zee en is ver
der bij ie dere boekh an del te bestellen. Moet u doen ... ! 
Vergeet niet dan 1/3  deel v an dit pr achtige gebie d op 
Noor dwijks gron dgebie d ligt ! 

S TICHTING VOG E LA S IE L NOOR D WIJK . 

Het der de kw art aal kenmerkt zich door een gev arieer d 
aanbo d v an vogels. Het zijn in deze perio de niet de aan
t allen maar de soorten die het hem doen zoals de Bont
bekplevier die een zeer weinig geziene g ast is in het 
asiel, de Oeverloper en de Rietz anger. De Bl auwe Rei 
ger w as afkomstig uit het Lisserbos. Met een gebroken 
poot wer d de Reiger binnengebr acht. De breuk zat in 
het kniegewricht w at een on doenlijke pl aats is om een 
poot te zetten en te sp alken. Ver der w as het een ontsto
ken won d zo dat we de reiger hebben afgem aakt. De To
renv alk en twee Sperwers wer den binnengebr acht in 
shocktoest an d. Zij w aren in aanr aking gekomen met 
respectievelijk een auto en een win dscherm (gl as) .  V an 
de Torenv alk en één Sperwer w as dit zo e rnstig dat zij 
het niet hebben geh aal d .  De an dere Sperwer wer d n a  
enige uren rust weer losgel aten. 

Voor de Scholekster is het min der goe d afgelopen. Het 
w as een jong dat v an af een f lat in K atwijk w as gev allen . 
A an een botbreuk en kneuzingen is de Scholekster over
le den. 

De Turkse Tortels h adden op een n a  'het geel ', een b ac 
teriologische aan doening in de keel. Groeien de knob
bels te sterk uit dan z al de duif stikken . Een aant al v an 
deze duiven is te l aat binnengebr acht en hebben het 
dan ook niet geh aal d . 

V an de overige soorten is de R ansuil goe d gerev ali
deer d v an een botsing met een auto . N a  twee dagen 
rust is de uil uitgezet in de tuin v an de Fam. v .d .  Oever . 
De R ansuil heeft hier enige uren gezeten en is in de 
schemering vertrokken . 

Omtrent de huisvesting v an het asiel v alt te mel den dat 
er nu enig schot in de z aak is gekomen. Alh qewel het 
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nog niet zw art op wit binnen is, kunnen we op de hui di
ge lok atie blijven zitten. Ook de gron duitbrei ding 
wor dt gere aliseer d.  Er zijn alleen nog problemen met 
de k abels en de lei dingen. Deze zullen binnen korte tij d 
wor den verholpen. In ie der gev al weten we w aar we 
aan toe zijn . Een gerust stellen de ge dachte . 

W at betreft de invulling v an de beheer dersfunctie is er 
ook dui delijkhei d gekomen. N a  enig zoekwerk is dhr. 
Albert v. d. Werf berei d gevon den de t aak als beheer
der over te nemen. Voor ie dereen die in het Vogel asiel 
werkt een opluchting. Het Vogel asiel k an met de nieu
we beheer der de toekomst tegemoet. 

Stichting Vogel asiel Noor dwijk. 
Postbus 168. 



S O O R T  A A NWE ZIG 
1-6-91 

GE B R ACH T D O O D GE L O S T  A A NWE ZIG 
30-9-91 
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