
Inhoud 

Bij de voorplaat, door Arnold Meijer 

Van de redactie 

Agenda 

Nieuws uit de ledenvergadering van 24- 9-1 993 

Nieuws uit de ledenvergadering van 29-1 0-1 993 

Bollenvelden onder water, door Al' Steenvoorden 

Een "bijzondere" Gewone rolklaver, door Martien de Graaf 

Kleurenfoto Sponsoring, door felle van Dijk 

Nieuwe uitgaven van Gemeentewaterleidingen Amsterdam, door Kees Verweij 

Nieuws uit de Amsterdamse Waterleidingduinen, door Wim Kuyper 

Aalscholvers, eerst verguisd nu geliefd?, door lelie van Dijk 

Oud Nieuws, door Kees V erweij 

Geslaagd I.V.N. Herfstnatuurspel, door Dick Passchier 

De Basterdzandloopkever, Cicindela hybrida, door M. Konillg 

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek, door Je/Ie van Dijk 

Vogelnieuws, door Au Steenvoorden 

Belevenissen in de Camargue (deel 2), door Kees Venveij 

Stichting Vogelasiel Noordwijk, door Aluert v.d. We1j 

Excursie naar de kop van Noord-Holland, door Els Löhr 

Het golfterrein van ESTEC in Noordwijk, door felle van Dijk 

De kerstboom, door Sjaan 7Jan Kekeren-Brouwer 

Rondje Groen, door W. Ancfelnar 

Veldwaarnemingen van juli t/ m september, door All Steenvoorden 

Lijst van werkgroepen en commissies 

Bij d e  V o o r p l a a t 
Anwld Mcijcr 

Als je op zo'n grijze w interdag la ngs het strand loopt, is 
het net of a l  het vogel leven de zuidelijke streken heeft 
verkozen boven het besneeuwde Hol landse landschap.  
Al leen wat meeuwen s taan nog te kleumen tussen het 
bevroren sch u i m  langs de waterlijn, maar net als je be
sloten hebt jezelf  over te geven aan de  warme chocola
demelk, zie je iets bewegen vanui t  je ooghoek. Een 
groepje Sneeu wgorzen schuifelt  tussen d e, boven de 
sneeuw u its tekende, sprietjes . Een bon t  gezelschap ·van 
wit, zwart en brui n .  
Af e n  toe v liegen z e  even op, maken een rondje en strij
ken achter je weer neer. Prrrt, prrrt roepen ze tegen el
kaar  en tel kens a ls ze v l iegen laten ze de witte p lekken 
op de v leugels zien.  
Helemaal u i t  het hoge noorden zijn ze gekomen om de 
verkleumde, Hollandse vogelaar te  verblijden. De kou 
is d irect vergeten en het eerste dat  je thuis zegt is: " Ik  
had zes Sneeuwgorzen"  
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