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Door de vroeg ingevallen winter in de Zwitserse en Franse Alpen waren veel 
Zwaluwen in moeilijkheden gekomen. Door de koude winterse winden vonden de 
zwaluwen ten noorden van de Alpen bijna geen insecten meer. De verkleumde  
en verzwakte vogels lieten zich zodoende gemakkelijk vangen. Tienduizenden  
werden er door vogelvrienden verzameld en per vliegtuig, trein en auto naar 
Italië, de Franse zuidkust en naar Spanje gebracht, waar zij hun trek naar het 
zuiden konden voortzetten....... 

(De Volkskrant) 
 

-------------- 
 
Om de dassen niet van hun jachtgebied af te sluiten heeft Rijkswaterstaat  
onder de nieuwe autoweg van Geleen naar Aken ter hoogte van Heerlen een  
speciale tunnel voor deze beschermde dieren laten aanleggen. De nieuwe autoweg 
gaat dwars door een stuk natuurgebied waar zich veel dassen bevinden, zodat  
de dieren normaal gesproken hun jachtgebied niet meer zouden kunnen  
bereiken. Door middel van de tunnel - die een doorsnede heeft van 80 cm –  
hoopt Rijkswaterstaat dit probleem voor de dassen op te lossen. De enige 
moeilijkheid is echter, dat de dassen weigeren van de doorgang gebruik te  
maken. Men wil daarom proberen een das te vangen om het dier door de tunnel  
te brengen. De lucht die een das van nature achterlaat moet zijn soortgenoten 
over de eerste drempelvrees heen helpen........... 

(De Telegraaf) 
 

-------------- 
 

Op de tentoonstelling in de kapel aan de Hoofdstraat werden voor de school-
kinderen stencils met vragen uitgereikt, die ze moesten invullen. 
Er was een vraag: "Noem 2 heesters" 
Leerling van de zesde klas van een lagere school: "Meester, is een koolmees  
ook een heester?" 
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Samengesteld door  
Leen van Duyn 
 
 
 
 

PESTVOGELS IN NOORDWIJK 
 

Op 29 oktober 1974 werden door de heer P.de Jong twee  
Pestvogels waargenomen. 's Ochtends van omstreeks half acht  
tot half negen foerageerden zij op bessenstruiken in zijn  
tuin aan de Zwarteweg. Om half negen vond hij een Pestvogel  
die tegen een garageraam was aangevlogen. De vogel leefde  
nog wel, maar overleed al snel daarna. De volgende morgen  
waren er echter weer twee exemplaren aanwezig, zodat er  
tenminste drie exemplaren aanwezig zijn geweest. 
De dode vogel is met succes door de heer Joh. Moerkerk  
opgezet. 
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