
- 7 – 
 

Het geeft voldoening als een kokmeeuw met een gebroken vleugel, waarvan je in eerste in- 
stantie denkt aan amputeren, een paar maanden later kan worden gelost. 
Het geeft voldoening dat je bijna 70% van de binnengebrachte meerkoeten na de strenge  
winter weer kunt loslaten, terwijl je weet dat ze tijdens de strenge vorst bij tiendui-  
zenden tegelijk stierven. 

Het geeft voldoening als een losgelaten scholekster nog even een rondje boven het  
asiel draait en dan luid roepend verdwijnt. 

Dank 

We zouden ons werk niet of moeilijker kunnen doen zonder de onmisbare hulp van de  
politie, dierenarts Verschueren, de gemeente en de vele donateurs. 

We mogen blij zijn dat binnen onze gelederen er mensen zijn die zo handig zijn, dat ze  
van een oude wasmachinemotor een goed functionerende compressor kunnen maken of van  
oud roest een filterpomp. 

We zijn blij met het grote aantal jongeren, dat ons helpt met het voeren van de vogels,  
het schoonmaken van de verblijven of behulpzaam is bij andere werkzaamheden aan het  
asiel. 

U kent nu onze problemen. Velen zijn zelfs met geld niet op te lossen. Dat wil natuurlijk 
niet zeggen, dat wij zonder financiële moeilijkheden kunnen draaien. 

Hoe nu verder?  

Voor de bouw van het revalidatieterrein naast het asiel is nog veel geld nodig. 
We hopen het niet, maar er kan nog een strenge winter komen, dan gaat de voederaktie weer  
van start. Dat kost geld, veel, veel geld. 

We doen dan ook een beroep op onze donateurs en op onze vrienden die lid zijn van de 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk" geld over te maken, liefst veel  
geld. Geld voor de verdere afbouw van het asiel en de modernisering daarvan. Maakt u eens  
wat extra geld over. We hebben onze problemen open en bloot op tafel gelegd en u krijgt  
dan een idee wat er voor nodig is om bijna 800 vogels in bijna 80 soorten te verzorgen,  
het juiste voedsel te geven, te huisvesten enz. 

Namens de Stichting Vogelasiel "Noordwijk" hartelijk dank. 
 
Giro 3598755 t.n.v. PENNINGMEESTER  
Stichting Vogelasiel Noordwijk. 

Wilt u aangeven waarvoor uw bijdrage is: 
donatie of wintervoederactie, of beide ? 
 

W.v.d.Niet, Voorzitter 
Stichting Vogelasiel "Noordwijk". 
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Het wel en wee van de Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie Afdeling Noordwijk e.o.  
in 1979. 

Het jaar 1979 is voor ons slecht begonnen met de ziekte en het overlijden van onze secre- 
taresse Loes Schouten-Jutte. Met de start van onze afdeling heeft zij heel wat werk ver- 
zet. Ook met de wandelingen hebben we veel van haar geleerd. We missen haar erg. 
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Gelukkig hebben we sinds 1 jan. 1980 een nieuwe secretaris: S.A.v.d.Oever, Van Pan- 
huysstraat 34 2203 JR Noordwijk. Welkom Simon ! 

De jeugdclub heeft moeilijke tijden gekend tijdens de ziekte van Dick Passchier. Margreet 
Vink heeft de jeugdclub fantastisch draaiende weten te houden met assistentie van Mart 
Gielen, Wim Baalbergen, Hein Verkade e.a. 
De samenwerking met de Jeugd Natuurwachters in Sassenheim is dit jaar nog groter ge- 
worden. 

Joke Martens doet iedere vrijdagmiddag iets aan natuur op een Basisschool in de wijk 
Poelpolder in Lisse. Bij de voorbereiding krijgt ze hulp van Anneke van Galen. Ze heeft  
een natuurtuin aangelegd bij de school, naar ontwerp van Dick Hoek. Tijdens het zomerkamp  
van de zesdeklassers in Vogelenzang heeft de I.V.N. afdeling Noordwijk e.o. een  
kruidenmiddag verzorgd. Frans v.d.Berg had een leuke wandeling uitgezet en Joke, Anneke, 
Toos, Joop en Margreet hebben er een zeer geslaagde middag van gemaakt. De brandnetel-  
soep, kruidkoek en kruidenthee vielen echt in de smaak. 

Er is een Voorjaarspad in de Noordduinen uitgezet en uitgegeven. De verkoop loopt goed.  
Onze nieuwe penningmeester Jos Eeman is erg blij met deze inkomsten. Financieel draaien  
we goed. We hebben twee verkoopavonden gehad in het Bollenbad, 'n stand op de Boven-Volta-  
markt en ook op de tentoonstelling in september is er goed verkocht. 

Door de belangeloze medewerking van velen is de tentoonstelling een succes geworden.  
Ik vind een woord van hulde aan Wim Baalbergen voor de opzet en de voorbereiding hier 
wel op zijn plaats. 

Toos Bom en Frans v.d.Berg hebben 2 oktober een wandeling verzorgd in de A.W.-duinen  
voor vrouwen (huisvrouwen) uit Aarlanderveen. Frans had weer een mooi pad uitgezet. Later 
heeft Dick Passchier een dia-avond verzorgd in Aarlanderveen en heeft Toos eventjes  
voor ƒ 120,- materiaal verkocht. 
Onze natuurwandelingen zijn in het afgelopen jaar goed bezocht. Versterkt met enige 
nieuwe leden zijn we daarom het nieuwe jaar vol goede moed begonnen. 

Hier volgt nog een lijstje van de Natuurwandelingen van de IVN afdeling voor 1980: 

27 jan. : Strand- en duinwandeling. Deze wandeling is inmiddels al geweest. Goede 
  opkomst en prachtig weer! 

17 febr. : Bronsgeest, aanvang 14.00 uur. 
16 maart : Noordduinen, aanvang 14.00 uur. 
13 april  : A.W.duinen, ingang De Zilk, ook weer om 14.00 uur. 
11 mei : Noordduinen. Start om 14.00 bij de kennel aan de Duinweg. 
15 juni : Noordduinen. Start om 14.00 bij het parkeerterrein Duindamse Slag. 
16 juli : Avondfietstocht. Start om 19.00 op het Wantveld. 
 

J.A.M.de Groot-Beelen. 
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De activiteiten van onze vereniging landelijk bezien. 

Ieder jaar geeft het Contactorgaan voor Vogelstudie van de K.N.N.V. (Koninklijke Neder- 
landse Natuurhistorische Vereniging) een verslag uit over de activiteiten van de  
natuur- en/of vogelbeschermingsverenigingen in Nederland. 

Het aantal verenigingen dat in 1978 met de natuur- en/of vogelbescherming zich bezig  
hield, was 125. Van deze verenigingen hadden er 59 gereageerd om een verslag van hun 
activiteiten aan het Contactorgaan uit te brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




