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MEDEDELINGEN.  

Het leek ons een goede gedachte, zo aan het begin  
van dit jaar een nieuwe editie van ons blad het  
licht te doen zien. 
Ons oprichtingsjaar 1966 is voorbij. Een jaar waar- 
in we (om zo te zeggen) hebben proefgedraaid. En het  
kan gezegd worden, we hebben aan onze werkgroep al  
veel plezier beleefd. Er zijn in dat eerste jaar  
fouten gemaakt, maar het genoegen hoeft daarom niet  
minder te zijn. We hopen dan ook dat dit jaar 1967  
voor onze Werkgroep een jaar mag worden, waarin we  
bereiken, wat we op het oog hebben en waarin we weer  
machtig veel plezier mogen beleven aan onze lief- 
hebberij. 
 

VERSLAG ALGEMENE WAARNEMINGEN van okt ’66 tot en  
met half jan. ’67 (aangevuld met enkele nagekomen  
meldingen). febr. tot okt. 
 
Voordat ik met de opsomming van de algemene waarne- 
mingen begin, eerst een verheugend feit n.l. de  
drieteenstrandloper is terug op het strand. Nadat  
hij na de strenge winter van 1963 bijna geheel van  
't strand verdwenen was, kun je hem nu weer achter  
de randgolfjes aan zien rennen op zoek naar voedsel.  
Over de oorzaak van zijn afwezigheid heb ik verschil- 
lende theorieën gehoord, van de één de 50 megatonbom  
van de Russen op zijn broedgebied, een andere was, 
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dat het strand dood aan voedsel is, waar misschien  
ook wat voor te zeggen is, b.v. het totaal afwezig  
zijn van strandvlooien en kleine tepelhoorns. Wat  
de oorzaak dan ook is, het is leuk die aardige vo- 
geltjes weer op het strand te zien. 
Wat de algemene waarnemingen betreft: 
Cramer meldde een grote bonte specht op 26 dec. in  
bosje Rioolwaterzuiveringsinstallatie en één op 9  
jan. '67 in dennen bij Duindamse slag. 
Op 9 jan. zag hij samen met v.d. Wiel 3 kruisbekken 
2 ♂  en 1 ♀ en 2 kepen langs de laan van Puik en  
Duin. 10 Jan. zag hij in de Zuidduinen, omgeving  
B.B. bunker een zwarte specht, misschien wel dezelf- 
de die Vink en Deelder op 16 dec. in de Noordduinen  
zagen. 
Passchier zag 1 grote bonte specht bij Duindamse- 
slag 6 nov. '66; 1 rosse grutto 6 nov. '66 op strand.  
blauwe reiger boven laan Puik en Duin 6 nov. '66.  
1 Sperwer die een kramsvogel sloeg op 13 nov. '66  
bij de Duindamse slag. Op 20 nov. '66 groene specht  
nabij woning Houwaart, 1 grote bonte specht, ± 30  
zwarte mezen en ± kuifmezen bij rijwielpad. Op 26  
nov. '66 1 smelleken ten noorden Golfterrein. Op 
3 dec. '66 tussen strandpaal 81 en 80 2 Alken,  
waarvan 1 juv.: beiden olieslachtoffers. Op 4 dec.  
1 groene specht Zuid Hollands landschap, Op 25.dec.  
1 grauwe gans op terrein Zuid Hollands landschap.  
Op 26 dec. '66 1 sperwer bij Golfterrein, 1 blauwe 
Kiekendief ♀ ten noorden Duindamse slag en 1 sper- 
wer boven Zuid Hollands landschap. 
Glasbergen meldde op 4-6 '66 en 11-6'66 zwarte rood- 
staart langs Sluispad. 7-5-'66 1 bergeend die over  
de duinen ten noorden van het dorp vloog; 18-6-'66  
en 9-7-'66 1 barmsijs; 18-6-'66 2 paapjes;. 2-7-'66  
6 paapjes; 2-7-'66 1 grote bonte specht 9-7-'66 en  
13-8-'66 2 maal 1 matkopmees; 13-8-'66 en 27-8-'66  
1 bonte vliegenvanger ♀, allen in de Staatsbossen 
t.h.v. Puik en Duin.  
Op 7 jan. '67 was in de tuin bij Deelder een ♀ gors  
te zien, die we eerst voor een dwerggors hielden,  
tot dr Bierman ons kwam vertellen dat het een ♀  
rietgors was. Toch wel leuk, we weten nu op welke 
kenmerken we moeten letten.  
Moerkerk zag op 7 jan. '67 op gemorst stro op de  
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Duinweg een troep van 20 kepen. Op 8 jan. Langs de 
Randweg ± 12 puttertjes en op 14 jan. '67 1 sperwer  
bij de woning van Deelder. 
Van der Linden zag kruisbekken op 17 sept. '66 2 ex.  
♂ en ♀ op terrein Staatsbosbeheer. Op 10 okt. Bef- 
lijster ♂ nabij Nora. Op 20 okt. '66 een sneeuwgors  
juv. en op 5 nov. '66 6 ex. op strand tussen Duin- 
damse slag en Nora. Vanaf 27 dec. '66 regelmatig  
drieteenstrandlopers van enkele exemplaren tot groep- 
jes van 15 ex. Op 9 jan. '67 3 kleine zwanen zwemmend  
op zee. 
Op 27 dec. '66 tussen strandpaal 78 en 79 een ver- 
spreide troep futen van zeker 150 ex. tot vlak onder  
de kust. Een prachtwaarneming, ik wilde dat ik ze  
ook gezien had. 
24-9-'66 Glasbergen, sneeuwgors ♂ in de Zeereep bij  
opgang tussen paal 78 en 79 en op de 17-12-'66 klei- 
ne bonte specht in dennen langs Randweg Staatsbossen. 
 

Joh. Moerkerk. 
 

Vergadering. 
Onze eerstvolgende ledenvergadering zal gehouden wor- 
den op 30 januari a.s. in het Verenigingsgebouw,  
Hoofdstraat om 8.00 uur n.m. Op deze avond zal aan- 
dacht worden geschonken aan de broedvogeltelling van  
het vorig jaar door de heer J. Vink, die deze tel- 
ling heeft uitgewerkt en in kaart gebracht. Voorts  
zal aan de hand van afbeeldingen en door middel van  
een geluidsband een bespreking worden gehouden over  
een tiental vogels, die men in onze duinen geregeld  
kan ontmoeten. Komt allen maandag a.s.!!!! 

 

J.P. Strijbos komt..... 
In samenwerking met de vereniging " Vogellust" heb- 
ben we Jan P. Strijbos bereid gevonden voor ons een  
lezing met films te verzorgen. Op 20 februari a.s.  
hoopt hij hier te zijn met als onderwerp: Onbekend  
Spanje. We krijgen hierbij meesterlijke opnamen te  
zien van Lammergieren, kwakken en allerlei waadvo- 
gels. Voor deze avond, die in de grote zaal van De  
Rank zal worden gehouden, zult u t.z.t. 2 gratis  
toegangskaarten ontvangen. 
Meerdere kaarten zijn verkrijgbaar bij: 

  




