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1. Mededelingen 

Bij het verschijnen van dit nummer is het nieuwe jaar al weer enige weken 
oud. Dit mag ons echter niet verhinderen, u een in alle opzichten goed 
jaar toe te wensen. een jaar met veel aangename ,,vogeluren,,.  
U zult bij het lezen van dit blad misschien voorbij gaan aan de „kop„  
bij nadere beschouwing zult u echter zien dat onze „groep„ een naams-
verandering heeft ondergaan. Meer hierover verder in dit blad. 

 
2. Verslag vogelasiel van 1 nov. ,67 tot 31 jan. ,68. 

1 gewonde postduif( doorgegeven aan postduivenhouder); 1 wulp (na verzor-
ging losgelaten); 2 waterhoentjes, 1 meerkoet ( verzorgd en losgelaten); 
2 kokmeeuwen met verwondingen; 2 veldleeuweriken; 1 bonte strandloper met 
olie(schoongemaakt en losgelaten); 3 zwarte zeeëenden; 1 grote zeeëend; 
14 zeekoeten(op één na allen met olie) 1 alk; 19 futen (allen met olie) 
van de bovenstaande vogels zijn op 27 jan. j.l. 17 stuks, voornamelijk 
futen door een groep leden van strand gehaald. Bij deze actie is het  
gehele Noordwijkse strand afgezocht naar slachtoffers van de olieramp bij 
Hoek van Holland. Met medewerking van dhr en mej. v.d. Linde, Marijkestraat, 
zijn deze vogels na te zijn schoongemaakt naar Haarlem gebracht. 
De stookolieslachtoffers blijven moeilijk te redden, de meeste sterven na 
enkele dagen door het binnenkrijgen van olie of door een opgelopen long-
ontsteking. In Haarlem schijnt men door een betere outillage wel resulta- 
ten te boeken. 
 

3. Lijst van broedvogels over 1967 op het terrein van de mr. willem v.d. Bergh- 
stichting: 
ekster 4; vl.gaai 4; groenling 12; kneu 16; putter 1?; vink l0; witte kwik- 
staart 1; koolmees 5; pimpelmees 4; grauwe vliegenvanger 5; tjiftjaf 8; 
fitis 4; spotvogel. 5; bosrietzanger 3; karekiet(kleine) 6; rietzanger 3; 
grasmus 4; roodborst 3; merel ? ; grote lijster 4; zanglijster ? ; winter- 
koning 7; heggemus 12; waterhoen 3; houtduif 5; turkse tortel 8; wilde- 
eend 7;. 
De waarnemingen zijn gedaan door dhr. Barnhoorn, die daar werkzaam is. 
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