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4. Verslag van de voornaamste activiteiten onzer vereniging gedurende de 

laatste 3 maanden:  
 

zaterdag 30 sept. 67: excursie knardijk. hieraan namen 17 personen deel. 
 

Maandag 30 oct. 67: filmavond J.P. Strijbos in samenwerking met Vogellust 
goede opkomst, geheel bezette zaal. 
 
Trekwaarnemingen: vanaf zaterdag 23 sept. t/m zaterdag 4 nov. is door een 
achttal leden trekwaarnemingen verricht in de Noordduinen. Door het slech- 
te weer op bijna alle zaterdagen zijn deze waarnemingen jammer genoeg niet 
tot hun recht kunnen komen. 
 
Vogelinventarisatie: nog altijd wordt door 9 mensen een duinterrein ten 
noorden van Noordwijk geïnventariseerd. Iedere zaterdagmorgen wordt er ge- 
teld. ook deze werkzaamheden hebben enigszins te lijden gehad van het 
slechte weer dit najaar toch is dit werk vrijwel zonder onderbreking door 
gegaan. 
 
Wintervoedering: gedurende de vorstperiode, enige weken geleden, is een be- 
gin gemaakt met voeren van de vogels. De heer Paff van het Staatsbosbeheer 
wist aan een enorme hoeveelheid afvalgraan te komen. Door de invallende 
dooi bleef het voederen beperkt tot enkele dagen. 
 
Nestkastjes: onder leiding van dhr. Brinkhuis wordt weer volop gewerkt aan 
de nestkastjes. Wie hieraan wil medewerken stelle zich met hem in verbin- 
ding. Er zal dit jaar een proef worden genomen met het ophangen van mandjes 
voor roofvogels. 
 

5. Naamsverandering 
Op de laatste vergadering hebben wij gesproken over het veranderen van de 
naam van onze vereniging. De nieuwe naam: Vereniging voor Vogelbescherming 
Noordwijk, zegt wat meer over ons doel: het beschermen van de natuur, en dan 
de vogels in het bijzonder, op een zo breed mogelijk terrein. Wij zullen 
proberen op één van de volgende ledenvergaderingen het concrete plan over de 
nieuwe opzet aan u voor te leggen. 
 

6. 

 

Aktie vogelasiel 
Zoals u weet zijn er al enige tijd plannen voor een behoorlijk 
vogelhospitaal. Door de bevuiling van de zee met olie, dezer da- 
gen, en de gevolgen hiervan voor de vogels, zijn deze plannen 
wat versneld. Via krantenartikelen en verzonden stencils zijn  
we gestart met een actie. De resultaten zijn op dit moment 
(5 febr.) hoopgevend: een gift van ƒ 150,-- (dierenbescherming) 

een gift van ƒ 100,-- 
 

 
 

 
 
 
 

 
  



-3- 
 
 

(plaatselijke organisatie); een gift van ƒ 60,-- (jagerscombinatie); 
diverse giften ƒ 15,-; 9 nieuwe leden; 1 donateur; en als klapstuk een 
aanbod van een houten huisje voor ons doel zeker geschikt, tegen een zeer 
schappelijke prijs, wie heeft er nog een suggestie voor de plaats?  
bij dit blad vindt u nog een paar stencils. Wilt u deze aan vrienden en 
belangstellenden geven? we hebben goede hoop dat er over een maand een  
asiel zal staan dat er mag zijn. 
 

7. Algemene waarnemingen 
Baalbergen: 8 okt. 6 putters(de krom); 14-10 vuurgoudhaantje(n.duin):17-
10 dwergmeeuw juv.(strand) tijdens storm; 17-10 zwarte roodstaart (puik 
en duin); 13-1 strandleeuwerik (n.boulevard) 
d.Barnhoorn: 8 en 9-11 appelvink( v.d.Berghst.) 
Cramer: 16-9 boomklever en sijsje (n.duinen); 24-9 boomvalk 2x en ijsvogel 
(Offem); 18-11 bosuil (Offem); 25-11 houtsnip (n.duinen) 
blok-gebr. Lindhout 24-8 boven zee: 1 groenpootruiter; 2 rosse grutto’s:  
4 grote sterns; 5 regenwulpen; 2 bonte vliegenvangers?; 27-8 polder: 2 
zwarte ruiters; 3 witgatjes; 4 regenwulpen; 1 rietzanger; 17-9 polder: 
2 kemphanen; 3 goudplevieren; 24-9 polder; 3 goudplevieren 
Glasbergen: 9-9 1 matkopmees; 15 okt. 1 tuinfluiter; 17-11 1  
zwarte specht; (deze zwarte specht heb ik zelf ook waarge-   
nomen. Begin dec. werd op Offem een zwarte specht dood  
gevonden. misschien het zelfde exemplaar?) 17-11 1 sneeuwgors  
alles in n.duinen.  

v.d.Linden: 2-7 kleine bonte specht (n.duinen); 17-10 1 drieteenmeeuw – 1 
dwergstern (in storm boven strand); 21-10 bladkoninkje (n.duinen bij zwarte 
keet) helder gefluit; als een fitis met 2 vleugelstrepen, 1 kortere en 1 
langere, samengevouwen vleugels vormden op de rug een v patroon in lichtere 
kleur; 9-11 klapekster (moeder komen) 18-11 boerenzwaluw (n.duinen) 11-11 
trek bonte strandlopers over zee ca 1000 ex. in 1 uur; 25-11 12 sneeuwgor- 
sen (strand); 9-12 13 rotganzen (strand); 
d. hoek: 17-8 3 vuurgoudhaantjes; 17-8 1 kramsvogel; 24-9 2 vuurgoudhaantjes 
allen in de n.duinen; 
j.Hoek: 8-10 1 klapekster(rijwielpad); d.Passchier: 16-9 2 beflijsters en  
2 rietzangers (n.duinen); 17-9 3 geoorde futen (z.h.landschap); 13 oct 1 ijs- 
vogel (z.h.landschap); 14-10 12 pijlstaarten(overvl.); 21-10 ruigpootbui- 
zerd (n.duinen); 29-10 15 matkopmezen (z.h.landschap); 29-10 1 ijsvogel (z. 
h.landschap); 3-11 1 ijsvogel (z.h.landschap); 10-11 sneeuwgors (n.duinen); 
17-11 3 fraters (n.duinen); 2-12 2 houtsnippen (n.duinen); 3-7 dec. winter- 
talingen, smienten, kuifeenden en tafeleenden (z.h.landschap) 
vervolg in het volgende krantje.  
         J. Moerkerk. 

  




