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Noordse stormvogel 

Langs de gehele kust werden in de eerste helft van april nogal wat (soms wel  
10 ex. op een paar kilometerstrand) ex. van deze soort gevonden. In mei werd 
slechts één waarneming gedaan, maar in juni werd deze soort liefst 5x opgemerkt. 
Ook langs de Hondsbossche werden zeer geregeld Noordse Stormvogels gezien. 
Waarschijnlijk zijn dit nog niet broedrijpe dieren die in de zomer wat rond- 
zwerven. 
 
Natuurlijk werden er buiten de hier in het kort besproken soorten nog heel  
wat interessant waarnemingen gedaan. Voor mijzelf was de Noordse pijlstorm- 
vogel die op 21 juni op korte afstand passeerde het hoogtepunt. Voor anderen  
was dat de Hop die op 22 april zomaar recht uit zee op ons af kwam vliegen  
of de Witte pelikaan die op 25 mei majestueus boven de branding zweefde. Op  
zulke momenten wordt snel vergeten, dat er ook veel uren zijn geweest waarin  
alleen de gewone meeuwen werden waargenomen en waarbij alle dorpsnieuwtjes 
uitvoerig werden besproken. 
De meeste waarnemingen werden gedaan vanaf het clubhuis van de Z.V.N. door 
W.Baalbergen, A.Cramer, B.Heethuis, R.de Mooij, L.en H.van Duijn, H.Verkade en 
ondergetekende. 

 
J.van Dijk 
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DE JEUGDCLUB 
 

Door de vele voorbereidende werkzaamheden aan de  
Terschelling-excursie, moeten we het stellen met  
een beknopt vooruitzicht op de activiteiten van de  
jeugdclub. 

Dinsdag 19 augustus werd alweer de eerste avond na  
de vakantie gehouden, waarop de nieuwe werkzaam- 
heden besproken werden. 

We kunnen verschillende diaseries verwachten  
(o.a. Noorwegen) 
Ook zullen weer diverse trips gemaakt worden  
naar de waterleiding, strand en duin. 
Voorts willen we wat uitgebreid aandacht besteden  
aan het leven in het water d.m.v. microscopisch  
onderzoek. 
Aan de hand van uilenbraakballen zal onderzocht  
worden welke soorten muizen in bepaalde gebieden  
voorkomen. 
Bovendien hopen we op een gunstig najaar voor het  
waarnemen van de vogeltrek. 

Voorwaar een lijst om van te likkebaarden. 

Ten overvloede nog even een extra aanmoediging  
voor twijfelaars. Iedere donderdagavond 19.00 uur 
in de Willibrord-Mavo aan de van Panhuysstraat  
contactavond, boeken lenen, soms dia's kijken en  
bespreken wat een ieder zoal pleegt mee te brengen.  
En dan zaterdag éénmaal per 14 dagen het grotere  
werk. 

Tot zover het jeugdfeest. 
 

B.Heethuis  
D.Passchier 




