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STICHTING VOGELASIEL NOORDWIJK
Secr. van Limb.Stirumstraat 40
Giro. 3598755 t.n.v.
Penningmeester Stichting
Vogelasiel Noordwijk

In dit eerste bericht na de
zomervakantie kunnen wij u de
resultaten van de werkzaamheden
van de asielgroep in het voorjaar en de zomer bekend maken.
Wanneer u de vorige "Strandloper" gelezen heeft, heeft u
kunnen merken, dat er plannen
genoeg zijn voor het vogelasiel.
Deze plannen zijn voor een groot
deel reeds gerealiseerd. De verbouwing van het asiel is, nadat
er een groot aantal zaterdagen aan is gewerkt, bijna klaar. Binnen- en buitenhokken
zijn geheel geverfd en het binnenhok is voorzien van nieuwe wanden en hokken.
Water en elektriciteit zijn aangelegd en een vrieskistje, dat nu al vol vis zit
voor de te verwachten stroom zeevogels in de herfst en winter, is ook aangeschaft.
In het tijdvak half-februari tot eind-juli werden in totaal 78 vogels binnengebracht, waarvan er 26 weer losgelaten konden worden. Dit is dus een percentage
van ongeveer 35%. Vergelijken we dit met het jaar 1975 toen er in totaal 166 vogels
werden verzorgd waarvan er 45 weer werden losgelaten, dan is het percentage
losgelaten vogels gestegen van 28% in 1975 tot voorlopig 35% in 1976. Maar ja, in
1975 was de groep mensen die de vogels in het asiel verzorgde dan ook een heel stuk
kleiner dan de groep die het nu doet en dat kan en mag zelfs nog meer worden.
Nu nog een klein rekensommetje. Werden er in 1975 in 12 maanden tijd dus 166
vogels binnengebracht, nu in 4½ maand zijn dat er al 78. Rekenen we dit om naar
12 maanden, dan zal het aantal vogels dat we dit jaar in het asiel kunnen verwachten wel hoger komen te liggen dan vorig jaar. Misschien is dit wel te danken aan
de propaganda voor het asiel van de laatste tijd, omdat veel vogels uit de omgeving
van Noordwijk in het asiel afgeleverd worden.
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Een uitvoerig verslag van de vogelstand in het asiel ontvangt u aan het eind van
dit jaar.
We kunnen uit het bovenstaande toch wel concluderen dat vogels, water en
elektriciteit ons asiel binnenstromen. Alleen het geld stroomt nog niet zo erg
hard. Vandaar ook dat er een sticker-actie is begonnen. U kent die stickers
misschien wel een ronde blauw met witte sticker met een reiger in het midden. Er
zijn er in totaal 5000 gekocht, waarvan er inmiddels ruim de helft door een paar
actieve medewerkers en -sters aan de man zijn gebracht. We hebben er dus nog wel
een paar voor u, die u kunt bestellen bij de heer Bos, Duinweg 81 te Noordwijk,
telefoon 01719-12480.
Maar ja zoals dit eigenlijk met veel verenigingen en stichtingen het geval is,
kunnen wij van het tot nu toe ontvangen geld nog niet rondkomen. Een aantal donateurs is van harte welkom. U kunt donateur worden door minimaal ƒ 5,-- over te
maken op girono.3598755 t.n.v. Penningmeester Stichting Vogelasiel Noordwijk.
Mensen die graag mee willen werken aan ons asiel, door ons te helpen met het
voeren van de vogels, verbouwingen e.d. worden met open armen ontvangen. Neemt u
gerust contact op met het secretariaat.
Wij laten in de volgende Strandloper in ieder geval weer wat van ons horen.
Hein Verkade
secretaris
N.B.

Weet u het nog?
Donatie minimaal ƒ

5,-- per jaar op girono.3598755

Op dit girono. kunt u ook de stickers bestellen à ƒ 0,50 per stuk.
Wel er even bijzetten dat het voor stickers is.
Mankracht graag opgeven bij het secretariaat, van Limb.Stirumstraat 40.
H.V.
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