
Ook wat betreft de waarnemingen en het voorkomen in Noordwijk van  
voor 1940 is nog niet veel bekend. Er zijn wat gegevens te halen  
uit "De vogels van Kennemerland", gepubliceerd in het Strijbosnum- 
mer van het Vogeljaar; "De vogels van Noordwijk" van Verwey in de  
Levende Natuur (1917) en een enkele oudere publicatie. Om echter een  
enigszins compleet overzicht te krijgen, zou het goed zijn dat de  
oudere leden wat van hun aantekeningen en herinneringen op schrift  
stelden. 
We zijn zo wel wat afgedwaald van de jeugdleden maar dat is niet zo  
erg misschien. 
In ieder geval: succes met jullie onderzoek!! 
 

W. Baalbergen 
 

----^----^----^----^----^----^----^----^----^----^----^----^---- 
 
Winter- en voorjaarsactiviteiten rondom het asiel. 
 
Op 2 januari 1969 werd ons asiel in gebruik genomen, nadat er eerst  
door verschillende leden ijverig was getimmerd en gemetseld. 
Op die dag werden er een bosuil, die al enige weken bij mij thuis  
was verzorgd, en een stormmeeuw, die ten gevolge van landbouwvergif- 
ten aan verlammingsverschijnselen leed, heengebracht. Eveneens nog: 
2 kokmeeuwen, waarvan 1 in zeer slechte toestand, 
3 futen 
2 alken 
2 zeekoeten. 
Van 3 januari tot 16 februari de volgende stookolieslachtoffers: 
13 zeekoeten (1 gebrilde vorm) 
 1 parelduiker 
 1 alk 
 1 zwarte zeeëend 
 1 fuut. 
Van 17 februari t/m 21 februari, toen op de Waddeneilanden een ware 
olieramp heerste, werden de volgende stookpieten binnengebracht: 
16 zwarte zeeëenden 
14 zeekoeten (1 gebrild)  
 1 fuut 
 1 alk 
 3 roodkeelduikers 
 1 tureluur. 
In de periode die hierop volgde werden nog gebracht: 
 5 zeekoeten 
 1 zwarte zeeëend. 
Van al deze stookolieslachtoffers kon er niet een in leven worden  
gehouden. Wel gingen verschillende zeekoeten en zeeëenden over tot  
eten, voornamelijk van vis, maar de binnengebrachte futen waren zeer 
moeilijk aan het eten te krijgen. 
Er werden nog diverse andere slachtoffers binnengebracht, te weten: 
3 tamme duiven 5 spreeuwen 
2 turkse tortels 1 goudhaantje 
1 tamme Javaanse tortel 2 grauwe ganzen 
1 kokmeeuw 1 vink 
1 stormmeeuw 2 reigers 
1 koperwiek 1 meerkoet 
1 dodaars 2 merels 
2 middelste zaagbekken 1 wintertaling 
1 veldleeuwerik 1 kauwtje 
1 torenvalk 1 Jan van Gent 
1 zwarte kraai 1 waterral 
1 tapuit  
Van 1 januari tot en met 30 april konden de volgend vogels worden 
losgelaten: 
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1 kokmeeuw 1 waterral 
1 grauwe gans 1 Jan van Gent 
1 vink 1 merel 
2 spreeuwen                   totaal 8 stuks 
In het totaal werden 58 stookpieten binnengebracht en 33 andere 
slachtoffers. 
De bosuil is, na enige weken in het asiel verzorgd te zijn, door de  
heer Deelder naar 's-Gravenhage gebracht naar de Haagse School- 
en Kindertuinen, waar hij als demonstratiemateriaal bij biologie- 
lessen kan dienen. Door een verminkte poot, waarschijnlijk al lang  
geleden opgelopen in een klem, was hij niet meer in staat in de vrije 
natuur de voor hem zo broodnodige muisjes te vangen. 
De meeste vogels die werden binnen gebracht hadden ernstige ver- 
wondingen aan hun vleugels of hadden vergiftigingsverschijnselen. 
Verschillende andere exemplaren bleken na binnenkomst reeds gestorven te 
zijn. 
Momenteel verblijven in het asiel nog de volgende patienten: 
1 stormmeeuw 1 sierduif 
1 Javaanse tortel 1 zwarte kraai 
1 kauwtje 1 torenvalk met afgebroken vleugel 
 

J. Hoek. 
 

---"---"---"---"---"---"---"---"---"---"---"---"---"---"---"---"---"---" 
 
Waarnemingen. 
 
Roodkeelduiker  1 ex 29-03 Op zee Moerkerk 
  1 ex  5-4 AW-Duinen W.Smit 
Fuut  1 ex 26-3 ZHL Van Dijk 
Kuifduiker  1 ex 22-26/3ZHL Passchier,V.Dijk 
Jan van Gent  1 ex April gevonden in dorp  
   naar asiel gebracht J.Hoek 
Aalscholver  2 ex 22-4 over zee W.van Duyn 
Ooievaar  2 ex 29-3 Noordduinen Deelder 
  3 ex 23-4 Zuidduinen W.van Duyn 
Lepelaar  1 ex   7-4 Noordduinen Deelder 
Wintertaling  1 ex  5-3 asiel J.Hoek 
  5 ex 22-3 over zee D.Hoek 
  3 ex 26-3 ZHL Van Dijk 
  3 ex 29-3 strand idem 
  25-4 Broedgeval t. noorden  
   van Noordwijk W.van Duyn 
Zomertaling 14 ex  7-4 over zee n. Noorden Van Dijk 
  2 ex  7-4 ZHL D.Hoek 
Smient  2 ex  7-3 ZHL Passchier 
 20 ex  8-3 over noordduinen Cramer 
Slobeend 150 ex 15-3 over zee Van der Linden 
  8 ex 22-3 over zee Glasbergen 
 46 ex  7-4 over zee Van Dijk 
Tafeleend  2 ex 19-3 polder t.n.v. Noordwijk H.van Duyn 
  8 ex 26-3 ZHL Van Dijk 
 18 ex 29-3 over zee idem 
Brilduiker  1 ex 22-3 over zee Glasbergen 
Zwarte zeeëend  1 ex  2-3 in zee Passchier 
 15 ex 22-3 over zee Glasbergen 
 15 ex  7-4 over zee naar zuiden Van Dijk 
Middelste zaagbek  3 ex 22-3 over zee Glasbergen 
  1 ex  7-4 over zee Van Dijk 
Bergeend  7 ex  7-4 over zee H.van der Linden 
 25 ex 15-3 over zee id. 
  8 ex 22-3 over zee id. 
  3 ex 22-3 over zee D.Hoek 
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