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Op zaterdag 2, 9, 16 en 23 oktober zullen we weer vogeltrekwaarnemingen gaan  
doen. We hopen dat de vogels ook hun medewerking zullen verlenen, door juist op 
zaterdag flink te gaan trekken. Het is duidelijk dat zoiets een gok blijft.  
We beginnen 's morgens om 7 uur op een duintop die als de Driehoek bekend 
staat. 
 
Op 24 oktober 1982is er een paddestoelenexcursie o.l.v. Frans v.d.Berg in 
de A.W.-duinen. Aanvang 14 uur. 
 
Op 6 november 1982 gaat er een vogelexcursie naar de Pier van Scheveningen.  
Deze staat o.l.v. Cees Verweij. Vertrek om 7.30 uur vanaf de MAVO aan de 
Van Panhuysstraat. 
 
Op 28 en 29 december is er een excursie naar Drenthe. Er wordt overnacht in de 
Boerderij van Willem Baalbergen. Hiervoor kunt u zich opgeven bij het secreta-  
riaat. Doet u dit voor 15 december. 
 
                       -------------- 
 
 
Korte terugblik op de Opper-volta-markt. 
 
Op zaterdag 21 augustus j.l. werd in Noordwijk voor de vijfde maal een groot- 
scheepse markt georganiseerd ten behoeve van de financiering van een aantal 
ontwikkelingsprojecten in Opper-Volta in Afrika. 
Ook de Vereniging veer Natuur- en Vogelbescherming gaf daar weer acte de pré- 
cense, tezamen met de Afdeling Noordwijk van het IVN en met de Stichting 
Vogelasiel Noordwijk. 
Gezamenlijk werden twee kramen op originele en overzichtelijke wijze ingericht.  
Het accent werd duidelijk gelegd op de verschillende activiteiten, die door  
deze drie organisaties worden ondernomen. Informatiemateriaal was overvloedig voor- 
handen en was verder tegen schappelijke prijzen te koop. 
Het uiteindelijke doel van de markt, n.l. ondersteuning van de mensen in Opper- 
Volta, werd ook nog gediend. Er konden een tweetal puzzels gemaakt worden, één  
over vogels en/of één over bomen. De deelname aan de puzzel bedroeg f 1,-  
De opbrengst f 75,— werd door de verenigingen overgedragen aan de Werk- 
groep Akties Noordwijk-Bovenvolta. Bovendien hebben de Verenigingen de Werk- 
groep nog gesteund door de huur die jaarlijks altijd voor de kramen betaald 
moet worden. 
Voor de Verenigingen kwam tezamen nog een bedrag van ca f 200,- binnen, waar- 
voor binnenkort zeker een passende bestemming gevonden zal worden. 
Net bestuur wil al die mensen die de hele dag zo enthousiast de kramen bezet  
hebben, hier nog eens speciaal van harte bedanken. 
 

namens het bestuur, 
 

C.M.J.Verweij. 
 
 
                       -------------- 




