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Afdeling van de Vereniging
Vogelbescherming, Den Haag
en Omstreken.
M E D E D E L I N G E N.
Op de eerste werkvergadering gehouden de 13e
april, werd voor de tijd van één jaar benoemd een
bestuur bestaande uit:
W.Baalbergen,
Schoolstraat 31, voorzitter
A.Cramer,

Sluispad 5,

secretaris

en een technische commissie bestaande uit de heren:
J.Deelder,

Duinweg 81

J.Moerkerk,

Golfweg 1

J.Vink,

Wilhelminastraat 63.

Vogelasiel:
J.Hoek,

Schoolstraat 4.

Als LEDEN zijn op 1 mei ingeschreven:
C.v.d.Luit,
J.Hoek,
J.Glasbergen,
Q.v.d.Meulen,
P.Choufour,
D.Hoek,
J.H.Brinkhuis,
J.Bedijn,
W.v.d.Linden,
L.Bedijn,
M.Verwey,

Duinweg 33
Schoolstraat 4
Rijnsburg
Irenestraat 2
Pr.Bernhardstraat 42
De Ruiterstraat 5
Hoogwakersbosstraat 59
Margrietstraat 11
Noordwijkerhout
Boekerslootlaan 75
Vinkenlaan 23
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J.Verwey,
C.v.d.Wiel,
C.Selhorst,

Vinkenlaan 23
de la Basse Courcaenstraat 12,
Margrietstraat 24.

(Algemeen)
Voorts werd besloten, dat alle leden kunnen
gaan waarnemen. En dat deze waarneming (betreffende minder algemene soorten, in het oog lopende
veranderingen, grote verplaatsingen, grote concentratie, enz.) binnen de grens van het Noordwijkse
grondgebied, kunnen worden verzameld en schriftelijk bij de heer Moerkerk kunnen worden ingeleverd,
alwaar de mededelingen worden beoordeeld en eventueel gepubliceerd.
Bij een eventuele opgave steeds: aantal,
soort, plaats, tijd datum en verdere bijzonderheden vermelden!
Dit is een opdracht dus voor alle leden!

Ten einde een goed overzicht te krijgen van
de vogelstand in de duinen benoorden Noordwijk
tot aan de Duindamse Slag, werd besloten dit gebied te gaan inventariseren.
Voorlopig wordt dit gebied in 8 kavels verdeeld, genummerd van 1 tot 8 en onder de volgende
mensen verdeeld:
Kavel 1:
C.v.d.Luit
" 2:
J.Deelder
" 3:
J.Moerkerk
"
4:
J.Vink
"
5:
A.Cramer
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Kavel 6:

"
"

7:
8:

J.Glasbergen
J.Hoek
W.Baalbergen.

Hiermee wordt begonnen op 1 mei. Wij hopen
het aantal waarnemers door middel van cursussen in
de komende winter te kunnen uitbreiden, aangezien
het te onderzoeken terrein nu wel erg klein gehouden moest worden.
Verder kan een ieder die hiervoor interesse heeft
zich bij één van bovengenoemden vervoegen, teneinde
mee te gaan waarnemen.
V O G E L A S I E L.
Van de Mij. N.V. Zeebad, Noordwijk, hebben
we een hoekje grond in bruikleen gekregen, alwaar
we aan het bouwen zijn aan een onderkomen voor
onze vogels die hulp nodig hebben.
De leiding hiervan berust bij J.Hoek.
E X C U R S I E S.
Op zaterdag 14 mei a.s. te 7.-- uur v.m. kunt
U mee doen aan onze 1e "Vogelzang" excursie.
Verzameld wordt bij het begin van het fietspad (Duinweg). De leiding hiervan is in handen van
de heer Deelder.
Voorts kan nog worden deelgenomen aan een excursie naar
de meeuwenkolonie te Wassenaar op 28 mei.
Aanmelden hiervoor bij:
W.Baalbergen, Schoolstraat.

Dit was het nieuws. Het ligt in de bedoeling
U iedere 2 maanden op de hoogte te gaan houden,
door middel van dit mededelingenblad.
Bewaar dit exemplaar zuinig.
A.Cramer, secretaris.

