
Nie uws u it d e  b i b l i ot h e e k  

Coby van Dijk 

Als het Jan Verwey Natuurcentrum weer opengaat, 
gaat u natuurlijk ook een kijkje nemen in de bibliotheek. 
Er zijn weer heel wat nieuwe titels op de planken geko
men. Die nieuwe titels zijn soms van boeken die ons 
geschonken werden. Het betreft hier dan soms al wat 
oudere boeken die niettemin heel waardevol kunnen 
zijn. 
Ten tweede krijgen wij automatisch de afgeschreven na
tuurboeken uit de openbare bibliotheek. Deze kulmen 
bij ons soms nog heel wat jaartjes mee. 
Tenslotte schaffen we soms ook splinternieuwe boeken 
aan, waarvan we vinden dat ze gewoon in onze biblio
theek thuis horen. Enkele van die nieuwe boeken zijn: 
Alpenblumen, 540 foto's, Steinbachs Naturführer. 
Thieme Alpenblumen, 500 afb. in kleur, Aichele Schwe
gler. 

Te nt o o n st e l l i ng o v e r  
Wat e r l e i d i ng d u i n  e n  

Tentoonstellingscommissie: Kees, Wim, Nel, Margreet, Rien 

Dit jaar zal de tijdelijke tentoonstelling in het Jan Ver
wey Natuurcentrum in het teken staan van één van de 
belangrijkste duingebieden in de omgeving van Noord
wijk: de Amsterdamse Waterleidingduinen (A WD). 
De tentoonstellingscommissie heeft veel moeite gedaan 
om allerlei gegevens over deze, deels in Noord wijk gele
gen, duinen bijeen te brengen. Hierbij is veel medewer
king gekregen van de mensen van Gemeentewaterlei
dingen Amsterdam in Vogelenzang. 
Op de tentoonstelling kunt u o.a. iets zien over de vol
gende onderwerpen: ontstaan van de duinen, 
geschiedenis en gebruik Gacht, akkerbouw, waterwin
ning e.d.), landschappen met de karakteristieke planten 
en dieren, beheer en wetenschappelijk onderzoek. Er is 
ook een maquette van de vinkenbaan aanwezig met in
formatie over het ringen van vogels. 

Uw tuin vol vlinders, Vlinderstichting. 
Lezen in het Duin, Gert Baeyens & Jaap Duyve, Histo
rie en landschap van de Amsterdamse Waterleiding
duinen. 
Broedvogels van Noord- Holland, W. Ruitenbeek, 
K. Scharringa & P. Zomerdijk. 

Naast boeken lenen (voor maximaal3 weken) kunt u bij 
ons terecht voor het lezen in tijdschriften. Een nieuw 
tijdschrift in onze rekken is "Zoogdier" een tijdschrift 
voor zoogdierbescherming en zoogdierkunde. Dit tijd
schrift verschijnt 4 x per jaar en we hebheb al een hele 
jaargang liggen. 

De openingstijden van de bibliotheek zijn als volgt: 
Woensdag 14 .00 - 16 .30 uur en zondag 14 .00 -16 .30 uur. 

de  Am st e r da m s e  

Op een aantal panelen wordt een indruk gegeven van 
het natuuronderzoek dat enkele leden van onze vereni
ging en andere onderzoekers in de AWD uitvoeren. Zo 
zien we de resultaten van onderzoek aan planten, vo. 
gels, vleermuizen, insekten, waterdieren e.d. Dit alles is 
zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen. 
Na een bezoek bent u iets te weten gekomen over de 
A WD met zijn oude landbouwgronden, de reeën, de 
graskarpers, het Heitje, de mestkevers in de koeievlaai
en, het helmlandschap, de uilen en nog veel meer. 

De A WD-tentoonstelling zal van begin april tot eind ok
tober op woensdag- en zondagmiddag van 14 .00 -16.30 
uur te zien zijn in het Jan Verwey Natuurcentrum, We
teringkade 27 , Noordwijk. 
De officiële opening is gepland op vrijdagmiddag 
3 april om 19.30 uur. Hierbij zijn alle leden van hat1e 
welkom! Tot ziens. 
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