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M E D E D E L I N G E N.  

I N V E N T A R I S A T I E. 

Nu we zo regelmatig enige maanden "ons"  
duingebied hebben doorgewerkt, zijn we tot de  
conclusie gekomen, dat er nog een verrassend  
groot aantal vogels "ons" duingebied als broed- 
of verblijfsgebied heeft gekozen. Iets waar we  
natuurlijk heel gelukkig mee zijn. Erg blij zijn  
we bijv. met de 2 broedgevallen van de Grauwe  
Klauwier. 

Maar ook is het prettig dat zoveel weer alge- 
meen voorkomende vogels hier haar domein heeft  
gevonden. Zodoende is het voor de mensen die dit  
werk doen, een groot genoegen dit iedere week  
weer te beleven. 

We hopen dit werk dan ook te kunnen gaan  
uitbreiden, door meer mensen als waarnemers op  
te gaan leiden. Maar daarover kunt U op onze  
eerstvolgende vergadering meer horen. 
 

 
"S T R A N D – G R O E P".  
 

OLIE- en STORMSLACHTOFFERTELLINGEN. 
 
Gedurende vrijwel het gehele jaar spoelen er  

langs ons strand dode vogels aan, vooral in het 
 
 

  

1966-2 

ISSN:2589-2762 print    ISSN: 2589-2770 online



-2- 
 
 

winterhalfjaar, wanneer stookolie en slecht  
weer hun tol eisen van trekvogels en overwin- 
teraars. 

Over de aantallen echter ontbreken veelal  
concrete gegevens. Daarom is het de bedoeling  
dat in een periode van ongeveer half september  
tot begin april tellingen op een gedeelte van  
het Noordwijkse strand worden verricht. De tel- 
lingen zullen wekelijks iedere zaterdagmorgen  
worden gedaan. Inmiddels is de heer H. v.d. Lin- 
den bereid gevonden de leiding van dit werk op  
zich te nemen. Er ontbreken echter nog voldoende  
medewerkers. Daarom doen wij een beroep op ie- 
der lid om hieraan zijn medewerking te verlenen.  
Kennis van vogels is niet vereist, het is de  
bedoeling dat de medewerkers, die mee gaan doen  
juist de verschillende vogelsoorten gaan leren  
kennen, tijdens dit werk. Bij de tellingen is  
steeds iemand, die de soorten wel kent. 

Belangstellenden, geeft U op! Aarzel niet.  
Uw medewerking is onontbeerlijk! 

Opgeven bij: 
De Technische Commissie. 

 
 
T R E K W A A R N E M I N G.  

Het ligt in de bedoeling om in de trektijd  
zgn. "Trekwaarnemingen" te gaan doen in de  
Noord duinen. We zullen hiervoor 3 posten gaan  
betrekken van W. naar O, dwars door het duin. 

Om deze 3 posten te kunnen bezetten echter,  
zullen we over een flink aantal mensen moeten  
kunnen beschikken. Buiten de gewone 8 waarnemers  
om, zal een aantal mensen moeten helpen met het  
registreren van de overtrekkende vogels. Hier- 
voor is kennis van de overtrekkende vogelsoorten  
niet vereist. En dit is tevens een fijne gele- 
genheid, de vogeltrek van nabij mee te maken.  
Iets wat een geweldige belevenis kan zijn. 

We hopen dan ook dat veel van onze leden  
zich voor dit werk beschikbaar willen stellen.  
We beginnen Zaterdag 17 sept. en vervolgens 
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iedere zaterdagmorgen t/m 5 nov. Maar ook hierover  
meer op onze a.s. vergadering. 
 
A L G E M E N E  W A A R N E M I N G E N.  

Van de heer Moerkerk zijn we ter ore gekomen,  
dat het met de algemene waarnemingen nog niet  
erg vlot. Ons verzoek is dan ook aan al onze  
leden: Heeft U iets waargenomen in de Gem. Noord- 
wijk dat U de moeite waard vindt om te vermelden  
of wat U gewoon leuk vindt, schrijf het op en  
geef het even door aan Moerkerk. De manier waar- 
op U dit kunt doen vindt U in ons vorige blad  
beschreven. 
 
V O G E L A S I E L. 

Het is de bedoeling dat ons onderkomen voor  
zieke of gewonde vogels in september definitief  
gereed komt. 

We zullen nog één zaterdag hieraan moeten  
werken. Op onze vergadering hoort U wat er pre- 
cies gaat gebeuren. 

 
N I E U W E  L E D E N.  

Bij ons zijn als nieuwe leden ingeschreven: 
J.v.d.Meulen,  Irenestraat 2 jeugdleden 
H.v.Duin,  Irenestraat 17 
 
A. Plug   Karel Doormanstraat. 

 
V E R G A D E R I N G. 

Begin september hopen we een ledenvergadering  
te houden. Plaats, tijd en datum hoort U nog  
van ons. 

We wensen U verder een prettige vakantie. 
 

Namens het Bestuur, 
 

A.Cramer,  
secretaris. 

 

 




