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Van het bestuur. 
 
Het is, om diverse redenen, noodzakelijk gebleken, dat ieder die mee  
wil gaan met een excursie, zich beslist voor de sluitingsdatum laat 
inschrijven. Voorts zal iedere deelnemer bij inschrijving ƒ 2,50  
vooruit dienen te betalen (jeugdleden ƒ 1,50). 
Wij hopen dat u in het vervolg met een en ander rekening zult willen 
houden. 
 
Waarnemersvergadering. 
De eerst volgende bijeenkomst voor onze waarnemers vindt plaats op  
woensdag 18 juni a.s. ten huize van J. van Dijk, Joseph de Veerstraat  
42. 
Aanvang 8.00 uur n.m. 
 
Jeugdgroep. 
Onze jeugdgroep wordt uitgenodigd bij elkaar te komen ten huize van  
W. Baalbergen (Schoolstraat 31), op dinsdag 17 juni a.s., 's avonds  
om 8 uur. 
Inventarisatiegegevens meebrengen ! 
 

  A.Cramer, secr. 
 

       o-o-o-o-o-o 
 
Broedgeval Casarca. 
Al geruime tijd (ca. 2 maanden) zijn er, van verschillende mensen, 
waarnemingen binnengekomen van de Casarca (Casarca Ferruginea).  
Deze waarnemingen werden steeds gedaan in de Noordduinen, tussen de 
Duindamse slag en de golfbanen ten noorden van ons dorp. De Casarca's 
werden zowel overvliegend als op de grond in de duinen waargenomen.  
Het betrof hier een paartje; het vrouwtje had een duidelijk lichtere  
kop, het mannetje bezat een smalle zwarte halsband. 
De eerste waarneming werd gedaan door Van Dijk en D.Hoek op 29 maart.  
Over het algemeen werd aangenomen dat we hier te doen hadden met  
ontsnapte exemp1aren, uit een dierenpark of iets dergelijks. Dit is 
natuurlijk het meest waarschijnlijk als men bedenkt dat de Casarca  
een vogel is van streken als Zuid-Spanje, Zuid-Rusland, Noord-Afrika  
en Klein-Azië. 
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Daarom was het voor ons een dubbele verrassing toen we ontdekten  
dat de Casarca's tot broeden waren gekomen (waarschijnlijk in een  
verlaten konijnenhol). 
Dit ontdekten we, toen we op zaterdag 31 mei, 's morgens om 6 uur  
door het duin fietsten, op weg naar onze inventarisatiegebieden. We  
zagen het mannetje waakzaam op een lage duintop zitten, terwijl  
het vrouwtje met de jongen het fietspad overstak. We konden de  
jongen toen nog niet tellen daar de vogels nog op een afstand van  
ca 50 m zaten. Maar nadat we voorzichtig nog enkele tientallen  
meters genaderd waren, zagen we onze vriend W. van Duyn roerloos  
achter een bosje staan op ca 15 m afstand van de steeds verder  
trekkende Casarca-moeder met haar jongen. Van Duyn zei dat hij 7  
jongen had kunnen tellen. 
De jongen werden naarstig door het vrouwtje naar een bosje met  
dichte onderbegroeiing geloodst, zodat ze niet meer te zien waren.  
Hierop kwamen de beide ouders terug naar het fietspad en voerden  
een afleidingsmanoeuvre uit door voor ons uit met de vleugels over  
het fietspad te slepen. 
We hebben onmiddellijk het gebied waar de jongen zich bevonden,  
verlaten, de ouders lokten ons ca 100 m van de jongen weg, al  
vleugelslepend over het fietspad. Daarna ging het vrouwtje terug  
naar de jongen. Het mannetje vloog steeds laag over onze hoofden,  
telkens gô-gôk roepend. Op grotere afstand hebben we toen gezien  
hoe de beide vogels steeds verder trokken naar de polder. Het ter- 
rein waar de vogels doortrokken hebben we die ochtend niet verder 
geïnventariseerd, om de vogels niet meer te verontrusten. Hopelijk  
hebben ze de polder veilig bereikt en hebben ze daar een goed plekje 
gevonden om hun jongen groot te brengen. 
 

Cramer, W. van Duyn , Glasbergen, Kasteel. 
 
Nog vermeldenswaard is dat de Casarca' s bij Dhr. Zonneveld aan de  
Hogeweg zijn daar nog alle aanwezig. 
 
Onderzoek naar de samenstelling van mezentroepen.  
 
Vanaf begin januari werd regelmatig waargenomen in het Zuid-Hollands 
Landschap en in de Staatsbossen. 
In het Z.H.L. werd gedurende de wintermaanden slechts één groep van 
betekenis gezien, die zich vrijwel steeds op dezelfde plaats con- 
centreerde. 
Deze groep bestond uit ongeveer 35 koolmezen, 1-4 pimpelmezen en  
enkele glanskopmezen. Ook werden een tiental goudhaantjes en een 
boomkruiper bij de mezen waargenomen. 
De begroeiing van het terrein waar de mezen zich ophielden, bestaat  
uit oude beuken met als onderbegroeiing slechts enkele kleine ber- 
ken en wat braambosjes. Bij storing vlogen de mezen steeds naar  
een nabijgelegen berkenbosje wat vrij dicht is. 
Onder de beuken lag een dik bladerdek, welke als voedselbron voor  
de kool- en glanskopmezen diende. Het pimpelmeesje werd echter niet  
één maal op de grond aangetroffen! 
Het fourageren van de mezen op de grond is een grappig gezicht.  
Van een afstand ziet men alleen maar wat bladeren bewegen en het  
lijkt dan wel of de bodem leeft. Het heeft er dan veel van weg of  
elke vierkante centimeter door de mezen op voedsel wordt onder-  
zocht. 
In de Staatsbossen werden 7 soorten in groepsverband waargenomen: 
Koolmees, pimpelmees, kuifmees, zwarte mees, staartmees, goudhaantje en 
Boomkruiper. 
Er werden in het totaal 35 groepen geteld, het gemiddelde aantal ex. 
was 6 per groep. 
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Uit onderstaande tabel kan men aflezen welke soorten veel of wei- 
nig bij elkaar gezien werden. 
 
koolmees           

pimpelmees           

kuifmees          - veel bij elkaar 

zwarte mees          - vrij veel bij elkaar 

staartmees          - vrij weinig bij elkaar 

goudhaantje          - weinig bij elkaar 

boomkruiper          - zelden bij elkaar 

 ko pi ku zw st go bo    

 
De afkortingen onder de tabel spreken wel voor zichzelf, hoop ik.  
Uit deze tabel blijkt o.a. dat de boomkruiper het meest werd aan-  
getroffen met soortgenoten en goudhaantjes, vrij weinig met kool- en 
pimpelmezen. Misschien dat hier verschil in voedsel de oorzaak is.  
Als we nu de mezen in het Z.H.L. en in de Staatsbossen vergelij- 
ken, valt het op dat de mezentroepen in de Staatsbossen niet aan een 
bepaalde plaats gebonden zijn. Dit komt waarschijnlijk doordat in de 
Staatsbossen geen plaatsen voorkomen met een sterk afwijkend bio- 
toop. 
Natuurlijk kunnen we na de eerste maanden dit onderzoek nog niet  
afgesloten noemen, er blijven nog vele vragen over, b.v.: 
-waarin onderscheidt het terrein met oude beuken in het Z.H.L.  
 zich van andere plaatsen om deze vrij grote mezentroep gedurende  
 de wintermaanden vast te kunnen houden? 
-slapen de mezen ook in troepen? 
-zo ja, waar? 
In de komende tijd zullen we proberen het antwoord hierop te vinden. 
 

D. Passchier  
D.M. Hoek. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 

Inventarisatie jeugdleden. 
 
De jeugdleden van onze vereniging zijn dezer dagen met elkaar be- 
gonnen aan een inventarisatie van de polders rondom Noordwijk. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling deze zomer het gierzwaluw–  
onderzoek voort te zetten, de meeste jongelui voelden echter meer  
voor een wat uitgebreider onderzoek. Dit is dan bovengenoemde in-
ventarisatie geworden. 
De bedoeling is een overzicht te verkrijgen van de vogels die in  
het open veld rondom Noordwijk broeden. Het gaat hier voornamelijk  
om soorten als: kievit, scholekster, tureluur, graspieper, kwikstaar- 
ten, geelgors, veldleeuwerik, etc. 
We hopen dat we de resultaten van dit onderzoek t.z.t. kunnen ge- 
bruiken voor een publicatie over de vogels van Noordwijk. Het ligt  
n.l. in de bedoeling, op het moment dat voldoende gegevens voor- 
handen zijn, een dergelijk overzicht te maken. 
Naast de gegevens die de jongelui nu gaan verzamelen, is van de vol- 
gende terreinen ook nog weinig bekend: 
Zuidduinen, duinterrein van Radio Nora, terreinen van Sancta Maria. Mochten 
er leden zijn die interesse hebben in het verzamelen van gegevens van deze 
terreinen, of deze reeds bezitten, dan horen wij dit graag van u. 

 
-3- 
 



Ook wat betreft de waarnemingen en het voorkomen in Noordwijk van  
voor 1940 is nog niet veel bekend. Er zijn wat gegevens te halen  
uit "De vogels van Kennemerland", gepubliceerd in het Strijbosnum- 
mer van het Vogeljaar; "De vogels van Noordwijk" van Verwey in de  
Levende Natuur (1917) en een enkele oudere publicatie. Om echter een  
enigszins compleet overzicht te krijgen, zou het goed zijn dat de  
oudere leden wat van hun aantekeningen en herinneringen op schrift  
stelden. 
We zijn zo wel wat afgedwaald van de jeugdleden maar dat is niet zo  
erg misschien. 
In ieder geval: succes met jullie onderzoek!! 
 

W. Baalbergen 
 

----^----^----^----^----^----^----^----^----^----^----^----^---- 
 
Winter- en voorjaarsactiviteiten rondom het asiel. 
 
Op 2 januari 1969 werd ons asiel in gebruik genomen, nadat er eerst  
door verschillende leden ijverig was getimmerd en gemetseld. 
Op die dag werden er een bosuil, die al enige weken bij mij thuis  
was verzorgd, en een stormmeeuw, die ten gevolge van landbouwvergif- 
ten aan verlammingsverschijnselen leed, heengebracht. Eveneens nog: 
2 kokmeeuwen, waarvan 1 in zeer slechte toestand, 
3 futen 
2 alken 
2 zeekoeten. 
Van 3 januari tot 16 februari de volgende stookolieslachtoffers: 
13 zeekoeten (1 gebrilde vorm) 
 1 parelduiker 
 1 alk 
 1 zwarte zeeëend 
 1 fuut. 
Van 17 februari t/m 21 februari, toen op de Waddeneilanden een ware 
olieramp heerste, werden de volgende stookpieten binnengebracht: 
16 zwarte zeeëenden 
14 zeekoeten (1 gebrild)  
 1 fuut 
 1 alk 
 3 roodkeelduikers 
 1 tureluur. 
In de periode die hierop volgde werden nog gebracht: 
 5 zeekoeten 
 1 zwarte zeeëend. 
Van al deze stookolieslachtoffers kon er niet een in leven worden  
gehouden. Wel gingen verschillende zeekoeten en zeeëenden over tot  
eten, voornamelijk van vis, maar de binnengebrachte futen waren zeer 
moeilijk aan het eten te krijgen. 
Er werden nog diverse andere slachtoffers binnengebracht, te weten: 
3 tamme duiven 5 spreeuwen 
2 turkse tortels 1 goudhaantje 
1 tamme Javaanse tortel 2 grauwe ganzen 
1 kokmeeuw 1 vink 
1 stormmeeuw 2 reigers 
1 koperwiek 1 meerkoet 
1 dodaars 2 merels 
2 middelste zaagbekken 1 wintertaling 
1 veldleeuwerik 1 kauwtje 
1 torenvalk 1 Jan van Gent 
1 zwarte kraai 1 waterral 
1 tapuit  
Van 1 januari tot en met 30 april konden de volgend vogels worden 
losgelaten: 
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1 kokmeeuw 1 waterral 
1 grauwe gans 1 Jan van Gent 
1 vink 1 merel 
2 spreeuwen                   totaal 8 stuks 
In het totaal werden 58 stookpieten binnengebracht en 33 andere 
slachtoffers. 
De bosuil is, na enige weken in het asiel verzorgd te zijn, door de  
heer Deelder naar 's-Gravenhage gebracht naar de Haagse School- 
en Kindertuinen, waar hij als demonstratiemateriaal bij biologie- 
lessen kan dienen. Door een verminkte poot, waarschijnlijk al lang  
geleden opgelopen in een klem, was hij niet meer in staat in de vrije 
natuur de voor hem zo broodnodige muisjes te vangen. 
De meeste vogels die werden binnen gebracht hadden ernstige ver- 
wondingen aan hun vleugels of hadden vergiftigingsverschijnselen. 
Verschillende andere exemplaren bleken na binnenkomst reeds gestorven te 
zijn. 
Momenteel verblijven in het asiel nog de volgende patienten: 
1 stormmeeuw 1 sierduif 
1 Javaanse tortel 1 zwarte kraai 
1 kauwtje 1 torenvalk met afgebroken vleugel 
 

J. Hoek. 
 

---"---"---"---"---"---"---"---"---"---"---"---"---"---"---"---"---"---" 
 
Waarnemingen. 
 
Roodkeelduiker  1 ex 29-03 Op zee Moerkerk 
  1 ex  5-4 AW-Duinen W.Smit 
Fuut  1 ex 26-3 ZHL Van Dijk 
Kuifduiker  1 ex 22-26/3ZHL Passchier,V.Dijk 
Jan van Gent  1 ex April gevonden in dorp  
   naar asiel gebracht J.Hoek 
Aalscholver  2 ex 22-4 over zee W.van Duyn 
Ooievaar  2 ex 29-3 Noordduinen Deelder 
  3 ex 23-4 Zuidduinen W.van Duyn 
Lepelaar  1 ex   7-4 Noordduinen Deelder 
Wintertaling  1 ex  5-3 asiel J.Hoek 
  5 ex 22-3 over zee D.Hoek 
  3 ex 26-3 ZHL Van Dijk 
  3 ex 29-3 strand idem 
  25-4 Broedgeval t. noorden  
   van Noordwijk W.van Duyn 
Zomertaling 14 ex  7-4 over zee n. Noorden Van Dijk 
  2 ex  7-4 ZHL D.Hoek 
Smient  2 ex  7-3 ZHL Passchier 
 20 ex  8-3 over noordduinen Cramer 
Slobeend 150 ex 15-3 over zee Van der Linden 
  8 ex 22-3 over zee Glasbergen 
 46 ex  7-4 over zee Van Dijk 
Tafeleend  2 ex 19-3 polder t.n.v. Noordwijk H.van Duyn 
  8 ex 26-3 ZHL Van Dijk 
 18 ex 29-3 over zee idem 
Brilduiker  1 ex 22-3 over zee Glasbergen 
Zwarte zeeëend  1 ex  2-3 in zee Passchier 
 15 ex 22-3 over zee Glasbergen 
 15 ex  7-4 over zee naar zuiden Van Dijk 
Middelste zaagbek  3 ex 22-3 over zee Glasbergen 
  1 ex  7-4 over zee Van Dijk 
Bergeend  7 ex  7-4 over zee H.van der Linden 
 25 ex 15-3 over zee id. 
  8 ex 22-3 over zee id. 
  3 ex 22-3 over zee D.Hoek 
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Casarca   Zie artikeltje op pag. 1 en 2 
Grauwe gans 104 ex 22-3 over Noordduinen, noordw. D. Hoek 
  8 ex 26-3 over zee, noordwaarts Van Dijk 
 14 ex 20-4 Noordduinen Baalbergen.Smit 
 42 ex 20-4 over Noordwijk Smit 
Rotgans  3 ex 15-3 over zee V.d.Linden 
Brandgans 100 ex 22-3 Noordduinen, noordwaarts D.Hoek 
"Wilde" zwaan 60 ex 28-3 over zee W.v.Duyn 
(Uit de beschrijving blijkt niet of het Cygnus bewickii of Cygnus          
cygnus is geweest) 
Buizerd  1 ex  1-3 Boerenburg Van Dijk 
  1 ex  1-3 Offem D.Hoek 
  1 ex  2-3 Nieuwe Zeeweg Paul Lindh. 
  1 ex  8-3 Lage weg Pim Lindh. 
  1 ex 11-3 Boerenburg Van Dijk 
  1 ex 22-3 idem idem 
  1 ex 22-3 Leeuwenhorst idem 
  1 ex 20-3 Noordwijkerhoek Verwey 
  1 ex 26-3 Offem V.Dijk,Smit 
  1 ex 29-3 Noordduinen Cramer 
  1 ex  5-4 Noordwijk-B, zuidwaarts Passchier 
  1 ex 25-4 Duinweg H.v.Duyn 
Ruigpootbuizerd  1 ex  4-4 AW-duinen Van Dijk 
Sperwer  1 ex  1-3 Noordduinen Glasbergen 
  1 ex 29-3 idem Van Dijk 
  1 ex 29-3 Nora V.d.Linden 
  1 ex  2-4 Noordduinen Deelder 
  1 ex  6-4 Leeuwenhorst Van Dijk 
  1 ex 23-4 Noordduinen W.v.Duyn 
Bruine kiekendief ♀  1 ex 22-3 Boerenburg, zuidwaarts Van Dijk 
Blauwe kiekendief ♂  1 ex 21-3 Noordduinen V. Sprang 

♀  1 ex 22-3 idem                     D.Hoek,V.d.Linden 
♀  1 ex 29-3 idem                  Glasbergen,Passchier 
♀  1 ex  5-4 AW-duinen Smit 

Boomvalk  1 ex 23-4 Noordduinen W.v.Duyn 
  1 ex 27-4 ZHL Van Dijk 
Smelleken  1 ex 30-3 Zuidduinen Passchier 
  1 ex  5-4 over zee W.v.Duyn 
  1 ex  7-4 over zee, noordwaarts Van Dijk 
Torenvalk  In maart en april regelmatig 1 à 2 ex. waargenomen 
Waterral  1 ex 10-3 Zuidduinen Verwey 
  1 ex 22-3 Zuidduinen idem 
  1 ex 22-3 Noordduinen Glasbergen 
  1 ex april asiel J.Hoek 
Bontbekplevier  4 ex 23-3 N.strand Van Dijk 
 12 ex 29-3 idem Moerkerk 
  6 ex 30-3 idem Passchier 
Kleine plevier  2 ex  5-4 AW-duinen Smit 
  1 ex  7-4 over zee, noordwaarts Van Dijk 
Strandplevier  1 ex 23-3 N.strand idem 
  1 ex 29-3 idem Moerkerk 
  1 ex 30-3 idem Passchier 
Zilverplevier  1 ex  7-4 over zee, noordwaarts Van Dijk 
  2 ex  8-4 over zee, noordwaarts idem 
Goudplevier 18 ex  1-3 Noordduinen, noordwaarts Cramer 
 60 ex  7-3 Noordwijkerhoek Verwey 
 11 ex 15-3 Noordduinen Cramer 
 12 ex 15-3 idem Glasbergen 

    5000 ex 16-3 Boerenburg Van Dijk 
  9 ex 22-3 Noordduinen Glasbergen 
 20 ex  7-4 over zee, noordwaarts Van Dijk 
 30 ex  8-4 idem,     idem idem 
Steenloper 18 ex 16-3 Noorderstrand, zuidwaarts Smit 
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Watersnip  1 ex 23-3 De "Klei-polder" D.Hoek 
Bokje  1 ex  8-3 Puik en Duin Cramer 
Houtsnip  1 ex  2-3 Calorama Paul Lindhout 
  1 ex  2-3 Dobbelman idem 
Regenwulp 30 ex 26-4 Noordduin,noordwaarts Cramer 
Rosse grutto 120 ex  1-3 over zee Moerkerk 
  4 ex  7-4 idem,noordwaarts Van Dijk 
Witgatje  1 ex 18-3 Duinweg Baalbergen 
Groenpootruiter  7 ex 17-3 Dobbelmanduin Blok 
Tureluur         ca 450 ex  7-4 over zee,noordwaarts Van Dijk 
Bonte strandloper 600 ex 15-3 idem,  idem V.d.Linden 
 200 ex 22-3 over zee idem 
 10 ex 23-3 N.strand Van Dijk 
 15 ex 29-3 idem Moerkerk 
 100 ex  7-4 over zee,noordwaarts Van Dijk 
Drieteenstrandloper 17 ex  2-3 Z.strand Smit 
  1 ex 15-3 strand V.d.Linden 
  2 ex 29-3 idem Moerkerk 
  2 ex 30-3 idem Passchier 
 10 ex  7-4 over zee,noordwaarts Van Dijk 
Kemphaan  4 ex 22-3 Boerenburg,zuidwaarts idem 
  1 ex 27-3 Noordwijkerhoek Verwey 
 70 ex  7-4 over zee,noordwaarts Van Dijk 
Kluut  8 ex 15-3 idem, idem V.d.Linden 
 100 ex 16-3 over zee,zuidwaarts Smit 
  1 ex 16-3 Sloot Duindamse slag Verwey 
  8 ex 22-3 over zee      Glasbergen,D.Hoek,V.d.Linden 
  2 ex  5-4 AW duinen Smit 
 146 ex  7-4 over zee,noordwaarts Van Dijk 
Drieteenmeeuw(juv)  3 ex 26-4 over zee,zuidwaarts idem 
Zeekoet  1 ex  7-3 asiel J.Hoek 
  1 ex 14-3 idem idem 
          (Z-vorm)  1 ex 14-3 strand Verwey 
  1 ex april asiel J.Hoek 
Holenduif  2 ex 27-4 Noordduinen Van Dijk 
Steenuil  1 ex 20-4 Puik en Duin      Smit,Baalbergen,H.v.Duyn 
Ransuil  5 ex 22-3 Koepelweg H.v.Duyn 
Roek  1 ex  5-4 Zuidduin D.Hoek 
  2 ex 16-4 Zwarte weg Cramer 
Zwarte mees  2 ex  1-3 Noordduin Glasbergen 
  1 ex 15-3 Calorama Pim Lindhout 
  1 ex 22-3 Noordduin Glasbergen 
Kramsvogel  4 ex 27-4 Noordduin Passchier 
Beflijster  gedurende april diverse waarnemingen van  

 groepjes van max. 5 ex. 
Zwarte roodstaart  1 ex 22-3 Dobbelmanduin Blok 
          (paartje)  2 ex laatste week maart, zuidduin Verwey 
Sprinkhaanrietzanger  5 ex 29-4 Noordduin Passchier 
Rietzanger  1 ex 26-4 Zingend in krenteboompjes 

van Calorama 
 
Van Dijk 

Fluiter  1 ex 26-4 Noordduinen Glasbergen 
Vuurgoudhaantje  1 ex 10-4 Koepelweg Blok 
  1 ex 27-4 Noordduinen Passchier 
Gele kwikstaart  2 ex  5-4 AW-duinen Smit 
  3 ex 23-4 N.polder,duinweg H.v.Duyn 
Klapekster  1 ex  5-3 N.duin V.Sprang 
  1 ex 28-3 Offem Deelder 
  1 ex 20-4 Noordduin                  Baalbergen,Smit 
Sijs  2 ex  4-4 idem Smit 
Goudvink ♀  1 ex 29-3 ZHL Van Dijk 
Keep 60 ex 17-3 Duinweg Deelder 
  3 ex 20-4 Noordduinen Smit 
Rietgors  1 ex 10-3 idem idem 
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Rietgors  1 ex 15-3 Noordduinen Glasbergen 
  1 ex 22-3 idem idem 
  3 ex 22-3 idem Cramer 
  1 ex  5-4 AW-duinen Smit 
IJsgors  1 ex 14-3 Noordwijkerhoek Paul Lindhout 
Sneeuwgors  2 ex 15-3 Strand H.v.d.Linden 
  1 ex 22-3 Duindamse slag       v.d.Linden,Baalbergen 
 
Hoewel buiten ons rayon willen we toch nog even melding maken van de  
Rode wouw die dhr. Deelder zag op 2 april in de gemeente Boskoop. De  
rode en ook de zwarte wouw, die vroeger tot de categorie "dwaalgasten" 
behoorden, zijn nu opgeklommen tot de status "doortrekker". Dit houdt  
in dat deze roofvogel jaarlijks wordt waargenomen. 
 
Bij de waarnemingslijst valt op dat op bepaalde data veel trek gezien  
is. In de eerste plaats de enorme "rush" van 16 maart toen plotselinge 
felle kou en sneeuw in NO-Europa vrijwel alle kieviten en andere stelt-
lopers terugjoeg in zuidelijke richting. De week erop bleef het koud,  
zodat iedereen de massale kieviten kon bewonderen. Alleen ganzen, die  
deze kou wel kunnen verdragen, trokken af en toe noordwaarts. Op 22  
maart en de week daarop ging de temperatuur eindelijk langzaam om-  
hoog. Pas met Pasen begon eindelijk het voorjaar. Op 2e paasdag was er  
een geweldige zeetrek in noordelijke richting. De volgende dag vrijwel 
niets meer! 
 
Waarnemingen kunt u weer sturen naar D. Passchier, Egmonderstraat 35, 
Noordwijk-binnen. 
Denkt u eraan ook het formulier met de aankomstdata van Zangvogels  
zo snel mogelijk in te leveren? Dan kan in het volgende nummer hier- 
over iets gepubliceerd worden. 
Tenslotte wordt de gebruiker van de waarnemingslijsten erop gewezen  
dat de soorten ingevuld dienen te worden in de volgorde welke de  
Vogelgids aangeeft. Dit voorkomt een boel uitzoekerij. 
 
--- o --- o  --- o --- o --- o --- o --- o --- o --- o --- o --- o --- 
 
Copy voor de volgende "Strandloper" gaarne vòòr 1 september naar  
J. van Dijk, Joseph de Veerstraat 42, Noordwijk. 
 
--- o --- o  --- o --- o --- o --- o --- o --- o --- o --- o --- o --- 
 
 
 
DRUKWERK 
 
 
 
 
    Aan : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afz.: 
Joseph de Veerstraat 42,  
Noordwijk-binnen. 
 




