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waarmee we samen met de boeken die reeds in ons bezit zijn, een pracht van
een bibliotheek kunnen opbouwen. Wat slechts ontbreekt, is de eigen ruimte,
maar dit onderwerp hebben we zojuist al toegelicht.
De gemeente Noordwijk heeft het plan direct ten noorden van het voormalige
Golfbad in de Noordduinen een nieuwe strandslag aan te leggen t.b.v. het
vervoer van de visboten van de Sportvissersvereniging. Wij betreuren deze
aanleg zeer, daar wederom een mooi stukje natuur verloren dreigt te gaan
en de onrust in het aangrenzende duinterrein ongetwijfeld toe zal gaan nemen. Het geplande tracé loopt door een terrein waar de Blauwe Bremraap
vrijwel jaarlijks opkomt. Deze plantesoort is over het algemeen zeer zeldzaam. Wij hebben onze bezwaren uitvoerig aan de Gemeenteraad en aan het
College van gedeputeerde staten kenbaar gemaakt. Voordat echter tot de
aanleg kan worden overgegaan, zal er eerst een soort bestemmingswijziging
plaats moeten vinden via art.19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In
dit kader kunnen we alsnog onze bezwaren naar voren brengen.
Tot slot hebben we het plan opgevat een soort actie te gaan voeren voor
extra nestgelegenheid voor de Gierzwaluw. Deze vogelsoort vindt de laatste tijd steeds minder broedgelegenheid door renovatie, sloop en nieuwbouw. We kunnen tegen een speciale prijs holle stenen krijgen, die in muren
e.d. ingemetseld kunnen worden. De vorm van deze stenen met een speciale
toegang, blijkt een grote aantrekkingskracht op de Gierzwaluwen uit te
oefenen. Hiermee kan nieuwbouw, renovatie of restauratie een belangrijk aanknopingspunt worden om de nestelgelegenheid van de Gierzwaluw te vergroten.
de secretaris

--------------

I.V.N.natuurdag op het Doefeest 1983
Op 16 augustus j.l. was het dan zover. Na wat avonden vergaderen en aardig wat voorbereidend huiswerk stonden de deelnemers van de werkgroep
"Doefeest" klaar om van start te gaan.
's Morgens waren we al vroeg in de weer om tafels in te richten, posters
op te hangen, de dia-presentatie in te richten en nog veel meer.
Om 11 uur stroomden de kinderen binnen. Bij de ingang kregen ze een deelnemerskaart omgehangen met daarop vermeld alle aktiviteiten.
Deze waren : 1.Vogels kennen
2.Bos-ganzenbord
3.de Denneboom
4.het vieze varken (zie illustratie op de volgende pagina)
5.Ken je deze bomen?
6.Dia-verhaal
7.Schelpenkraam
8.Welke boom groeit snel?
9.Knoppenkast
10.Dierenspel
11.Keutelkraam
Al vlug was het bij iedere kraam een gezellige drukte. Kinderen waren
flink in de weer om hun 11 handtekeningen bij elkaar te krijgen, zodat
ze hun natuurdiploma in ontvangst konden nemen.
Zo'n 30 kinderen waren er die dag aanwezig, waarvan het grootste gedeelte meedeed aan onze natuurdag-aktiviteiten.
Op de volgende bladzijde treft u een bloemlezing aan van de antwoorden
die bij onderdeel 4 werden gegeven. Bij het Vieze varken werd n.l. de
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vraag gesteld: "wat mag je wel en wat
mag je niet doen in de natuur?"
De antwoorden spreken (meestal) voor
zichzelf en hopelijk bevinden zich
onder de kinderen weer vele toekomstige natuurbeschermers.
Dit mag niet:
-peuken op de grand gooien
-boom niet opeten
-Fikie steken
-geen vissen dood maken
-vuil gojen in de natuur
-je mag niet oorlog maken
-niet in de natuur roken
-het varken mag zijn suggaar niet laten
valen
-geen romel neergooien
-bos aansteken
-door de modder hollen
-hij mag niet de boom uit de grond halen
-tak av dreeke
-op bloemen trapen
-niet de boom uit de grond treken
-hij maak niks stuk.
-mag niet huis bouwen

HET VIEZE VARKEN !?!?!?

Dit mag wel:
-Boom laten staan
-hij mag in de moder staan
-te harke
-romel in de vuilnisbak
-brand voorkomen
-leker in de natuur hè?

En dit mag ook wel:
-op het paje lopen.
-natuur water geven
-ze jas uit treke
-het varken mag de natuur verzorgen
-je mag de natuur helpen
-netjes blijven (!!!)

Ik geloof wel dat ik namens de werkgroep mag spreken van een zeer geslaagde
dag.
Sjaan van Kekeren-Brouwer
--------------
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In "Strandloper" nr.2 van 1983 werd een boekje open gedaan over de werking
van het Olierampenplan. Hieronder volgt wat bekend is geworden in het 2e
kwartaal van 1983.
Nog steeds heeft STIVONO op de brief van 6 februari 1983 aan de Werkgroep
Opvangplan Olieslachtoffers te Utrecht taal nog teken ontvangen. Voor de
goede orde: Deze werkgroep is het overkoepelend orgaan waarin o.a. zitting hebben Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, NIOZ, BIN, CRM en Vogelbescherming. Van de zijde van deze werkgroep is indertijd het verzoek gekomen
of de kustasiels medewerking zouden willen verlenen bij de opvang van
olieslachtoffers.
Ook van de zijde van de provinciale coördinator zijn geen nadere richtlijnen ontvangen, zodat zonder meer aangenomen mag worden, dat de Werkgroep
op geen enkele wijze op onze brief heeft gereageerd.

