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Afdeling van de Vereniging 
Vogelbescherming, Den Haag 
en Omstreken. 

Correspondentieadres:  
A.Cramer, Sluispad 5,  
N o o r d w ij k. 

 
EEN JAAR VOGELWERKGROEP NOORDWIJK. 

De tijd gaat snel. Het is al weer een jaar  
geleden dat we met een vijftiental mensen beslo- 
ten een vogelwerkgroep te vormen. Ik heb geen be- 
hoefte aan weemoedige terugblikken maar je vraagt  
je toch wel eens af wat er van onze plannen te- 
recht is gekomen. 

Als we eens achterom zien dan zijn er een  
aantal voornemens uitgevoerd, b.v.: inventarisa- 
tie van een stuk duinterrein; verzamelen van al- 
gemene waarnemingen; excursies; vogelasiel; kon- 
tactavonden; nestkastjes; strandgroep, en derge- 
lijke. Aan andere zaken zijn we nog niet toege- 
komen. Als ik denk aan de inrichting van vogel- 
tuinen, voorlichting van de jeugd en ouderen, een  
bibliotheek, een vogelcollectie voor studiedoel- 
einden, om maar iets te noemen, dan ligt er nog  
wel wat werk te wachten. 
In de toekomst zullen wij, dacht ik, als  
grootste taak krijgen het bevorderen van de vo- 
gelstand plaatselijk. We zullen, met hoe weinigen  
we ook zijn, onze plaatsgenoten moeten overtui- 
gen dat het in de gemeente Noordwijk zonder vogels  
niet goed leven is. We zullen aan het vinkentouw  
moeten zitten als ergens in Noordwijk de vogels  
gevaar lopen. Ik kreeg dezer dagen van Moerkerk  
een oude jaargang van "De Levende Natuur" te le- 
zen, waarin Jan Verwey de vogels van Noordwijk 
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in 1917 beschrijft. Als je dan leest hoe in vijf- 
tig jaar tijd de vogelstand is achteruitgegaan,  
besef je dat we waarachtig niet veel meer kunnen  
missen 
       W.B. 
 
M E D E D E L I N G E N. 

Op vrijdag 19 mei hopen we een ledenvergade- 
ring te houden, T.H.V. Baalbergen, Schoolstraat 31 
te 800 u. n.m.  

De agenda voor deze vergadering is als volgt: 

1. Div.Land. vogelonderzoeken (Vink) 
2. Bestuursverkiezing. 
3. Verslag strandgroep (v.d.Linden) 
4. Voorlopig verslag nestkastplaatsing (Brinkhuis) 
5. Verder "Werkgroepnieuws".  
 
E X C U R S I E S. 

2e Pinksterdag: "Leeuwenhorst". Verzamelen 7.00  
uur v.m. bij "Dijk en Burg"., 

Zondagavond 21 mei: "Staatsbossen". Verzamelen  
7.00 uur n.m. ingang Staatsbossen Duinweg. 

Deze 2 excursies zijn ook voor niet-leden. 

Zondag 28 mei; "Kennemerduinmeer". Verzamelen 5.00  
uur v.m. bij De Punt en hoek Wilhelminastraat - 
St.Jeroensweg. (Alleen leden). 

Alle drie deze excursies worden geleid door de  
heer Deelder. 

A L G E M E N E  W A A R N E M I N G E N .   

Baalbergen maakt melding van een troep Fra- 
ters langs het rijwielpad in de zuidduinen; 14  
Jan. '67 aldaar ± 100 ex. Voorts deelt hij mede,  
dat hij op 4 maart '67 bij strandpaal 81 een le- 
vende Roodhalsfuut vond, hopeloos stookolie slacht- 
lachtoffer. 
Cramer zag op terrein van villa "Koepelduin"  
langs de Boerhaaveweg op 19 maart '67 een Zwarte  
Specht, en op 25 februari een staartmees in een  
boom aan de Voorstraat; op 5 maart '67 in achter- 
 
 
 
 
 

 
  




