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EEN MIJLPAAL                                           Warmond, 4 november 1980 
 
De vorst is vroeg dit jaar vorige week op de laatste dag van oktober, heb ik de 
Zwartkop, die zich nog even te goed kwam doen aan insecten, een goede reis gewenst 
naar het Zuiden. 
Nu zijn er al weer volop wintergasten. 

 
 

 
Alles wat er nog aan groen in de tuin stond, hangt nu slap en mistroostig te han-
gen. Maar kijk, in de tuin is leven genoeg. Putters vliegen druk van tak naar tak; 
de mezen en mussen hangen in de verlepte zonnebloemen en doen zich tegoed aan  
de zaden. Op zich al een wonder, dat uit drie zaadjes, overgehouden van het winter- 
voer, drie planten groeien van ruim drie meter hoog met samen zeker twintig grote 
bloemen, waar eerst de hommels, en later de Groenlingen en mussen en Koolmezen van 
smullen. 
 
Eindelijk, ik keek al naar ze uit, Sijsjes. Vorig jaar tevergeefs gespeurd, nu zijn 
ze er. Ook een Keep zat al tussen de Vinken in de tuin. 
De Roodborst is dit jaar een agressief exemplaar, hij duldt geen mees, mus of vink 
in zijn buurt. Vaak is er een wilde jacht tussen de takken. Vanmorgen waagde een 
soortgenoot zich hier, vechtend vlogen ze rond, pats tegen een raam en weer verder, 
De Winterkoning zingt z'n fraaie liedje en komt eens kijken of er in de klimop  
iets te halen valt. De merel spit weer tussen het blad, dat al aardig voor ’n bo- 
dembedekking zorgt. 
 
Het waterbakje vindt gretig aftrek bij mees, sijs, merel, roodborst en heggemus. 
Pimpelmezen laten met hun zilveren belletjes horen dat er in de elzen weer volop te 
eten is. 
In 't water langs de tuin, zwemmen 2 meerkoeten, er loopt een waterhoen te grazen, 
'n reiger vliegt met schorre roep over, om iets verder neer te strijken om ook z'n 
portie te verschalken. Ineens een kring in het water en een dodaars laat zien dat 
hij ook van de partij is. 
 
1½ jaar woon ik nu in dit vogelparadijsje en vandaag heb ik vanuit huis en tuin  
mijn 50e vogelsoort waargenomen. 
Vandaar die mijlpaal. 
    

Greetje Schrama v.d.Berg 
 

                       -------------- 
 
Van 6 tot en met 25 oktober werd door de Vereniging een Natuurcursus georganiseerd 
die goed tot zelfs zeer goed bezocht werd. Er werden drie lezingen gehouden met  
als onderwerpen Vogeltrek, Paddestoelen en Het Landschap in de omgeving van Noord- 
wijk. Bij de lezingen hoorde ook een excursie op de zaterdag, aansluitend op de 
lezingenavond. 
Over één van die excursies, n.l. die van het Landschap gaat het volgende stukje. 
Het heeft de mooie titel: 
 
OP FIETSEXCURSIE MET HEIN 
 
Ondanks het gure herfstweer waren er zaterdag 18 oktober om kwart over 8 twintig 
personen aanwezig om aan de landschappenexcursie deel te nemen. 
We vertrokken van de Willibrord-mavo, reden de Van der Mortelstraat op, staken de 
Gooweg over en gingen via de Hoge weg naar het landgoed Offem. 
Hier woonden vroeger de Heren van Noordwijk. Het is nu een partikulier gebied, erg 
waardevol voor planten en dieren. Hier zagen we aan de ene kant het bos op de 
 
 




