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VAN DE REDAKTIE: 

Door de vele werkzaamheden aan de "Flora van Noordwijk" is de uitgave van  
de Strandloper er bij ingeschoten. De Strandloper van september is dan ook  
een dubbelnummer geworden. 
Met de uitgave van de "Flora van Noordwijk" gaat het goed. Bewust is er  
naar gewerkt om deze flora begin november gereed te hebben. De tijd voor  
Sinterklaas en Kerst verkoopt zoiets beter, dan in het voorjaar. 
(Zie verder is de Strandloper) 
 
 
BESTUURSMEDEDELINGEN 

Tijdens de laatste waarnemersvergadering van vrijdag, 8 september j.l. werd  
het volgende winterprogramma vastgesteld. 

Iedere waarnemersvergadering is voortaan op de eerste vrijdag van de 
maand. Iedere vergadering zal buiten het huishoudelijk gedeelte, een instruc- 
tief gedeelte hebben. Iedere vergadering zal een ander onderwerp behandeld  
worden. 

In verband met een excursie naar Cap Gris Nez wordt de vergadering in  
oktober gehouden op: 
  
13 oktober : W.van Duyn met dia’s over zijn werk in Rwanda. 

 3 november : De heer de Bruin over waterwinning. 

 1 december : W.v.d.Niet over schelpen. 

 5 januari  : Geologie (E.D.van Kekeren). 

 9 februari : Instructie over de broedvogelinventarisatie 1979. 

 2 maart : Jaarvergadering met werk van eigen leden. 

 6 april : Vogelgeluiden door J.van Dijk. 

 4 mei  : Determineren van planten door Rob Kramer. 

 1 juni : Vleermuizen door W.Smit. 
  
Tot zover de data van de waarnemersvergaderingen. Deze vergaderingen zijn  
uiteraard voor iedereen toegankelijk. De juiste plaats van vergaderen is  
niet precies bekend, omdat naar een vaste plaats gezocht wordt. De juiste  
plaats wordt gepubliceerd is de plaatselijke pers. Nadere inlichtingen  
worden gaarne verstrekt door de secretaris. 

29 september  : Op deze vrijdagavond wordt gestart met het winterseizoen.  
    D.Passchier vertoont dia’s en houdt een interessante lezing  
    over de Noordwijkse duinen. 
    De avond wordt gegeven in "De Rank", Golfbaan, aanvang 20.00 uur. 

november   : Piet Steltman van het I.V.N. komt in deze maand naar Noordwijk. 
  Avond wordt georganiseerd in samenwerking met de I.V.N. groep 
  Noordwijk. Let op de publikaties in de plaatselijke pers of 

    informeer bij de secretaris over plaats en datum. 
voorjaar 1979 : Natuurcursus. 

    Voor geïnteresseerden wordt in het voorjaar weer een natuur- 
    cursus georganiseerd. Aan de uitwerking wordt hard gewerkt. 
    In de volgende Strandloper hoort u meer hierover. 

27-28-29 april: Waddenexcursie: 
    Deze voorjaarsexcursie wordt gehouden naar Schiermonnikoog.  
    Nadere mededelingen volgen nog, maar u kunt de datum al vast  
    noteren. 

28-29 december: Deze traditionele z.g. Ganzenexcursie gaat weer naar  
       Friesland met overnachten in Drenthe. Opgeven bij de heer  
      Passchier, Egmonderstraat 45. 
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Trekwaarnemingen:  

Op iedere zaterdagmorgen van 23 september tot 28 oktober a.s. worden weer 
waarnemingen gedaan naar trekkende vogels. Verzamelen bij de Hoge Top  
in de Noordduinen (waar fietspad van Bosweg en fietspad van Duinweg bij  
elkaar komen). Waarnemingen beginnen om 7.30 uur. 
 

Secretaris 
                       -------------- 

 
 

AFLOSSING VAN DE WACHT  

Een dezer dagen zullen (als de leden er mee akkoord gaan) Kees Verweij en 
ondergetekende van functie wisselen. Kees gaat het voorzitterschap van mij  
overnemen. 
Je komt gauw in de verleiding om op zo'n moment wat weemoedig te gaan  
terugblikken. Er is ook reden genoeg om herinneringen van meer dan tien jaar 
"Vogelclub" op te halen. Als je denkt aan de vriendschap en de sfeer in  
onze vereniging, aan de weekeinden op Vlieland en Terschelling, de acties die  
we met wisselend succes voerden, aan het uitgroeien van een clubje van een  
man of zes tot een vereniging met honderden leden en twee zustergroeperingen  
het Vogelasiel en het I.V.N. Als ik het goed heb, werd onze vereniging op  
een excursie naar Zeeland opgericht. 
Maar toch, er is geen enkele reden voor een weemoedige terugblik. Integendeel  
er ligt voor onze vereniging nog een lange weg vooruit. Ik hoop nog een flink  
eind op die weg mee te lopen. 
Als je zou verwachten, dat in 1978, 8 jaar na het Natuurbeschermingsjaar 1970,  
de natuurbeschermingsgedachte algemeen zou zijn, kom je toch bedrogen uit. Goed,  
je bent dan wel geen ongevaarlijke gek meer, zoals vroeger tegen mensen als  
Johan Moerkerk, Jan Hoek en Cees v.d.Luijt werd aangekeken. De meeste mensen  
vinden een vogeltje en een plantje echt wel aardig. Als er echter commerciële 
belangen op het spel staan, als natuurbescherming geld gaat kosten, veel geld  
soms, dan geven veel mensen niet thuis. Vaak met prima argumenten zoals 
werkgelegenheid, gebrek aan geld, noem maar op. Dan moet er een spoorweg langs  
het Naardermeer komen, dan moet het Plateau van Margraten worden afgegraven,  
dan moet er een motel bij de Ruigenhoek komen en ga zo maar even door.  
We vergeten dan wel, dat we bezig zijn de kip met de gouden eieren te slachten.  
Dat het welzijn nog meer wordt opgeofferd aan de welvaart. Het motto van het 
Natuurbeschermingsjaar was: Natuurbescherming is zelfbescherming. En dat  
geldt nu in 1978 nog te meer. Niet dat dit het enige argument mag zijn. Ik  
geloof dat de natuur om ons heen zo waardevol is, zo onvervangbaar, dat alleen  
daarom bescherming, een opdracht voor de mens is. 
Toch voel ik me in dit opzicht een onverbeterlijke optimist. Ik geloof in de  
mens en in het gezonde verstand. Onze houding en onze argumenten zullen eens  
een meerderheid vinden. 
Als ik zo op een natuurcursus een flinke groep mensen verschillende avonden  
aan het "blokken" zie, als ik de zaal van de Rank op een film- of dia-avond  
zo vol met geïnteresseerden zie, dan zeg ik 'we zijn op de goede weg. We komen er'.  
Ik zou een stukje schrijven om Kees Verweij als de komende voorzitter aan te 
kondigen, maar ik merk, dat het wat uit de hand is gelopen. Niettemin, Kees,  
welkom als voorzitter. 
 

W.Baalbergen 
 
 
 
                       -------------- 
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WIE WORDT DE NIEUWE VOORZITTER?  

Een poosje geleden gaf de huidige voorzitter, Wim Baalbergen, mij te  
kennen, dat hij graag wel eens de voorzittershamer aan een ander zou  
willen toevertrouwen. Dit betekent voor hem zeer zeker niet, dat hij zijn 
activiteiten t.b.v. onze vereniging wil beëindigen, maar uit zijn woorden  
maakte ik veeleer op, dat hij het goed achtte, dat een ander eens zijn  
functie van voorzitter zou overnemen. Het gevaar, dat men een vereniging  
min of meer gaat identificeren met een bepaalde voorzittersfiguur vond  
hij verder ook niet denkbeeldig. Tenslotte wil hij graag eens de  
"onbezorgdheid" van een gewoon bestuurslid gaan ervaren, want bestuurslid  
zou hij graag willen blijven. Die onbezorgdheid gun ik hem van harte,  
want sedert de oprichting in het midden van de zestiger jaren is hij  
menigmaal het trekpaard geweest van vele activiteiten. 

Waar haal je zo gauw een nieuwe voorzitter vandaan? Van een voorzitter  
mag je verwachten, dat hij, naast het leiden van de vergaderingen, de  
vereniging op een behoorlijke wijze naar buiten weet te vertegenwoordigen.  
Hij moet de nodige diplomatieke gaven bezitten om een veelvoud van  
meningen en opvattingen binnen de vereniging te laten harmoniëren. Hij  
moet beschikken over de nodige fantasie en initiatief. Daarnaast is het  
van groot belang, dat hij behoorlijk is ingevoerd in het werk van de  
vereniging. Naar mijn mening voldoen velen binnen onze vereniging aan  
deze criteria, maar dan komt steeds de aller-moeilijkste vraag naar voren  
of de persoon, die men in gedachten heeft, wel bereid is de functie van  
voorzitter te aanvaarden. 

Zo stelde de huidige voorzitter ook mij deze laatste vraag onder de wat  
lakonieke opmerking: "Door een speling van de democratie ben je nu geen  
lid meer van de gemeenteraad; je zult nu wel genoeg tijd hebben". Hoewel  
ik dit laatste nog wel betwijfel, heb ik mij na enige aarzeling bereid  
getoond mij kandidaat te stellen voor de voorzittersfunctie, wanneer Wim  
Baalbergen zal aftreden op de eerstvolgende ledenvergadering. 

Verwacht van mij niet, dat ik deze gelegenheid hier heb aangegrepen om  
mijzelf aan te prijzen. Het spelen van voorzitter is bepaald geen sinecure.  
Weliswaar zit ik al even lang in de Vereniging als Wim Baalbergen en soms  
heb ik hem mogen vervangen, maar dit betekent niet, dat ik mij bij voorbaat  
geschikt acht. Voorzitter zijn van een vereniging als de onze vereist wel  
heel bijzondere kwaliteiten en mocht ik straks eventueel gekozen worden,  
dan moet ik die kwaliteiten eerst nog maar eens kunnen bewijzen. 

Mijn verhaal betekent niet meer dan dat ik mijn kandidatuur voor het voor- 
zitterschap alvast bij u aankondig. Het is nog heel goed mogelijk, dat er  
de komende dagen nog andere kandidaten komen, hetgeen alleen maar zou zijn  
toe te juichen. Wat ik van belang vind - en ik dacht velen met mij - is,  
dat er straks bij de stemming op de ledenvergadering een voorzitter wordt  
gekozen, die de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk" op  
dezelfde wijze weet te stimuleren als er steeds in het verleden gedaan is. 
 

C.M.J.Verweij 
 
 
 
                       -------------- 
 
 
EEN BLIK OP DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN ROND HET VOGELASIEL. 

In het laatste nummer van "De Strandloper" (maart 1978) is een uitvoerig  
artikel gewijd aan het doel en de opzet van het vogelasiel in het Dompad.  
Verder werd uitgebreid verslag gedaan van de in het voorgaande jaar  
behaalde resultaten. Tenslotte werd in dit artikel al enigszins ingegaan  
op de verbouwingswerkzaamheden, die inmiddels volop in gang gezet waren.  
Over het verdere verloop hebt u al misschien iets in de kranten kunnen  
lezen, maar het leek ons goed nog eens een samenvatting te geven van al  
hetgeen sindsdien is gebeurd. 
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Na de drukke bouwperiode brak dan eindelijk op 8 april j.l. het hoogtepunt  
aan n.l. de plechtige opening van ons nieuwe asiel. Dit betekende voor al  
degenen, die vele zaterdagen t.b.v. de bouw van het nieuwe asiel hadden  
opgeofferd, een bekroning van de vele inspanningen. Aan het begin van de  
middag om 14.00 uur was er eerst een officiële ontvangst van de genodigden  
en al degenen, die daadwerkelijk de bouw hadden gesteund. De organisatoren  
van deze opening hadden al vele uren besteed aan het bedenken van een  
geschikte ruimte daartoe. Het viel aanvankelijk niet mee zowel een geschikte  
als een goedkope ruimte te vinden, waar alle mensen tegelijkertijd ontvangen  
zouden kunnen worden. Tot onze grote vreugde toonde de firma Alkemade aan  
de Pickéstraat zich bereid een van haar bollenschuren beschikbaar te stellen.  
Dit kwam ideaal uit, omdat deze ruimte tevens vlak bij het asiel was gelegen.  
Met vereende krachten werd deze bollenschuur omgetoverd tot een prachtige 
ontvangstruimte, aangekleed met veel groen, vogelposters en met de onont-  
beerlijke bar. Na de gebruikelijke toespraken begaf het voltallige gezel- 
schap onder aanvoering van de burgemeester zich naar het nieuwe asiel.  
Aldaar opende de burgemeester het asiel door een nieuwe bewoner aan de  
nieuwe behuizing en de verzorgers toe te vertrouwen. Daarna kon het asiel  
uitvoerig onder deskundige leiding worden bezichtigd. Naast de vele lovende  
woorden ontvingen wij nog vele stoffelijke blijken van waardering in de  
vorm van boekwerken, donaties en bloemstukken enz. Gezien het grote aantal  
aanwezigen en de vele positieve reacties kon deze opening als een groot  
succes betiteld worden. 

Hiermee was al het werk nog bepaald niet achter de rug. Weliswaar was de  
hoogst noodzakelijke uitrusting aanwezig, maar er bleven nog vele wensen  
over. Allereerst word de organisatie van de verzorging onder de loupe  
genomen. Een sterk voerschema werd opgesteld om te kunnen garanderen, dat  
alle vogels op tijd van eten en verzorging zouden kunnen worden voorzien.  
Vervolgens werden het kaartsysteem en de registratie van alle ziekte-  
gevallen sterk verbeterd. Meer aandacht werd besteed aan de aanschaffing van  
goede medicijnen en de juiste voedersoorten. De opzending naar laboratoria  
van vogels, die helaas toch niet meer te redden zijn, werd beter georganiseerd 
teneinde de ziekteoorzaken duidelijker te kunnen nagaan. Aan de hand hiervan  
kunnen bepaalde ziekteverschijnselen ook beter worden bestreden. 

De materiële wensen waren ook nog lang niet allemaal vervuld. Helaas ontbra- 
ken hiervoor nog de nodige financiële middelen. De toekenning van een extra  
subsidie van de gemeente Noordwijk ten bedrage van ƒ 5.000,-- werd dan ook met  
gejuich begroet. 
Wat moet er dan zoal nog gebeuren, zult u misschien denken. Allereerst willen  
wij een gedeelte van de buitenren afschermen tegen de winterkoude door  
middel van voorzetramen. Daarnaast is gebleken, dat het water in het grote  
bassin vrij spoedig in kwaliteit achteruit gaat. Met behulp van een filter  
hopen wij dit euvel zoveel mogelijk te voorkomen, want het veelvuldig reinigen  
en leegpompen van het bassin is nu eenmaal geen kleinigheid. De bovenkant  
van de buitenren zal ook gedeeltelijk worden afgedekt met polyester golf- 
platen. Als laatste grote wens blijft over een extra buitenren naast het  
huidige asiel, speciaal voor vogels, die nog enige nazorg of extra bescherming 
behoeven. Bij calamiteiten kan deze ruimte zonodig ingericht worden als  
een extra opvangcentrum. 

Door al onze activiteiten hebben wij de laatste tijd een steeds grotere  
bekendheid verkregen. Dit heeft tot gevolg gehad een sterke toename van de  
aan onze zorgen toevertrouwde slachtoffers. Dit betekent, dat wij ook meer  
voer nodig hebben en om dit allemaal naar behoren te kunnen bewaren, denken  
wij ondermeer aan een grotere vrieskist. De afwerking van de behandelruimte  
is in feite ook nog niet voltooid. Uit oogpunt van de noodzakelijke hygiëne  
denken wij aan een betegeling van de vloer en een gedeelte van de wanden.  
Zo zouden wij nog verscheidene andere dingen kunnen noemen. 

Wij hopen u hiermee een beeld gegeven te hebben van hetgeen zich de laatste 
tijd rond ons vogelasiel heeft afgespeeld en nog te gebeuren staat. Zo u ziet  
kunnen wij nog de nodige steun gebruiken, niet alleen in de vorm van zuiver 
geldelijke steun, maar zeer zeker ook in de vorm van daadwerkelijke hulp. 
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Zoals u hebt begrepen vereisen de vogels nu eenmaal een zeer intensieve  
en gevarieerde verzorging. Daarvoor zijn veel mensen nodig, die dit naar  
onze mening toch zeer dankbare werk op zich willen nemen. Wij doen dan  
nogmaals een beroep op al degenen, die wat voor onze vogels over willen  
hebben. Meldt u bijvoorbeeld aan als voerder of donateur bij onze secretaris,  
de heer A.Bos, Duinweg 81, Noordwijk aan Zee (telefoon 01719-12480 of 13809).  
Laat uw belangstelling niet ophouden bij het alleen maar bekijken van gezonde  
vogels. Onze materiële welvaart brengt helaas voor een belangrijk aantal  
vogels veel schade en letsel met zich mee (verkeer, vergiftiging, hoogspanning- 
draden, olie op zee enz.). Laten wij daadwerkelijk trachten de nadelige  
gevolgen hiervan zoveel mogelijk op te vangen. Ze zijn het ten volle waard. 
 

C.M.J.Verweij en W.v.d.Niet 
 
 
                       -------------- 
 
 
EEN BIJZONDERE PLANTENEXCURSIE. 

Op 8 juli van dit jaar werd er voor de "auteurs" van de nog in voorbereiding  
zijnde "Flora van Noordwijk" een speciale excursie georganiseerd met als  
doel een kennismaking met de flora van het noordelijk deel van de Veluwe. Het  
was voor ons een dankbare gelegenheid de schrijftafel eens te kunnen ver- 
laten en weer eens direct kennis te kunnen maken met een aantal plante- 
soorten, wier bestaan wij slechts vanuit de literatuur kennen. 

De start van de excursie was evenwel niet bepaald hoopvol, want we vertrokken  
's morgens vroeg in de stromende regen. Toen wij echter in de omgeving van  
Ermelo aankwamen, klaarde het weer gelukkig een beetje op en kon de regen- 
kleding spoedig voorgoed worden opgeborgen. 

Het eerste doel was de omgeving van Ermelo, waar wij temidden van de heide en  
de bossen een paar oude leemputten zouden bezoeken. Zoals de naam reeds  
zegt, waren dit voorheen plaatsen, waar de bevolking in vroeger tijden de hier  
en daar verspreid liggende kleilagen afstak en deze klei verder voor verschil- 
lende doeleinden gebruikte. In deze oude leemputten heeft zich in de loop  
van de tijd een unieke flora ontwikkeld, mede geholpen door het vocht, dat hier 
bijzonder goed wordt vastgehouden. Zo troffen wij verscheidene soorten russen  
en zeggen aan, die hier weliswaar overvloedig voorkomen, maar in het overgrote 
gedeelte van ons land tot de zeldzaamheden behoren. De Kleine en de Ronde  
Zonnedauw zijn hier zeer gewoon en zoals u misschien weet, behoren deze soorten  
tot die groep van planten, die dierlijk voedsel tot zich nemen (kleine insecten).  
De kleine bladeren zijn bedekt met bolletjes kleverig vocht. Strijkt een insect, 
aangelokt door de heldere glans van deze bolletjes, op de bladeren neer, dan is  
zijn lot al spoedig bezegeld. Langzaam vouwen de bolletjes zich samen, waarbij  
het slachtoffer langzaam en zeker wordt verteerd. 

Wat ons vervolgens bijzonder trof, was het grote aantal orchideeën, dat er  
groeide. Zo konden wij soorten vinden als de Gevlekte Rietorchis, de Welrie- 
kende Nachtorchis en de Moeraswespenorchis. Het was een prachtig gezicht ze  
daar temidden van de heide en de omringende bomen te zien bloeien. 

Even verder, waar het terrein wat opener en vochtiger werd, kwamen wij de  
Beerbreek tegen, een geelbloeiend lid van de lelieachtigen. Deze plant, die  
eigenlijk wat beter bekend is van de laatste actieve veengebieden in Drenthe,  
duidt op een zeer voedselarm en vochtig terrein. Bij het uiteraard zeer  
voorzichtig doorkruisen van dit terrein stuitten wij nog op de volgende  
soorten: Geelhartje - Tormentil - Waternavel - Egelboterbloem - Parnassia -
Moeraswolfsklauw - Holpijp - Knollathyrus - Blauwe Knoop - Klokjesgentiaan - 
Dwergvlas - Draadgentiaan - Snavelbies - Lage zegge - Late Zegge -Blauwe  
zegge en Wateraardbei. 

Vervolgens ging de reis in de richting van Vierhouten, waar wij een van de  
nog schaarse vennen bezochten. Langs de oevers van het ven groeiden ook weer 
overvloedig de beide al eerder genoemde soorten zonnedauw. 
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Een mooi gezicht was verder het Wollegras, dat overal met zijn zilverachtige  
pluimen boven de omliggende begroeiing uitstak. Ook de begroeiing in het  
water was buitengewoon indrukwekkend, maar helaas schoot onze kennis tekort om  
alle soorten bij naam te kunnen aanduiden. Misschien dat we na het verschijnen  
van de "Flora van Noordwijk" hiervoor de nodige tijd kunnen vinden. De zoet-  
waterflora vereist toch weer een hele aparte studie. 

Tenslotte zetten wij koers naar een prachtig oud loofbosgebied, even verderop.  
Dit bosgebied is doorsneden met tal van oude beddingen van beken en andere  
oude waterlopen, die op dat ogenblik behoorlijk met water gevuld waren. Vooral  
het afgelopen zomerseizoen was dit gebied bijzonder vochtig omdat er de laatste  
tijd nogal wat regen is gevallen. Helaas is dit nog een van de weinige gebieden  
die nog een behoorlijke vochtige ondergrond kennen, hetgeen dan ook duidelijk  
te merken was aan de rijke en zeer gevarieerde onderbegroeiing. De drogere  
gebieden van de Veluwe kunnen zonder meer voor wat betreft de plantengroei  
soortenarm genoemd worden. 

Een van de grootste verassingen was het Goudveil, dat hier gelukkig nog behoor- 
lijk algemeen voorkomt. Deze soort is zeer gevoelig en prefereert vooral helder  
en schoon water, dat bovendien nog stromend moet zijn. Door de steeds toenemende 
cultivering en bemesting van allerlei gebieden in Nederland is het aantal  
geschikte groeiplaatsen van deze plant zeer sterk afgenomen en wel zozeer, dat  
ze nog maar nauwelijks in Nederland te vinden is. Bij het lopen langs de 
verschillende beddingen ontdekten wij nog verschillende andere interessante  
soorten zoals de Smalle Beukvaren, de Tongvaren en Schaduwgras, door de stand van  
het bovenste blad ook wel genoemd "Heil Hitlergras". 

Na deze laatste rondwandeling werd de excursie besloten en keerden wij allen  
voldaan naar huis. Overigens waren alle deelnemers van mening, dat een dergelijke 
excursie best eens voor herhaling vatbaar zou zijn, ook voor de andere leden van  
de Vereniging. 
      

C.M.J.Verweij 
 
 
                       -------------- 
 
 
 
VANUIT HET LAND WAAR DE KOEKOEK GEEN "KOEKOEK" ROEPT.  

Zoals de meesten wel weten, ben ik uit Rwanda teruggekeerd, na er ruim 2 jaar  
gewerkt te hebben op een theeplantage. In die tijd heb ik ruimschoots de gelegen- 
heid gehad naar vogels te kijken. Het is leuk om Nederlandse zomergasten in hun 
winterverblijf te ontmoeten, want zowel hun gedrag als hun uiterlijk is verschil- 
lend van dat in hun zomerverblijf. Zo hoor je onze Koekoek in Rwanda geen  
"koekoek" roepen. 
Ik kan het nu in Nederland ook niet laten bij vogels zoals de Gele Kwikstaart  
te denken: "Heb ik jou daar niet gezien die bewuste dag, toen je opgeschrikt  
werd door een Afrikaanse Wouw en luid roepend met je soortgenoten tussen de 
theestruiken uitvloog?". En de Oeverlopertjes, die ik hier 's nachts hoor  
overkomen, zouden ze weer op reis zijn naar Rwanda om daar in de kanaaltjes en 
stroompjes tussen de theestruiken naar voedsel te scharrelen? Dan hebben ze een  
lange reis voor de boeg met de vele gevaren van uitputting en de meedogenloze  
jacht in de zuidelijke landen waar ze doorkomen, evenals de Boerenzwaluwen, die in 
het voorjaar eens met honderden tegelijk op een afrastering zaten uit te rusten  
met op de achtergrond zebra's en impala's. De Afrikaanse soortgenoten hebben  
het een stuk gemakkelijker. Die hoeven niet wegens het gebrek aan voedsel weg  
te trekken. Je ziet ze dan ook het gehele jaar door zoals de Moskeezwaluw, de 
grootste in Rwanda voorkomende zwaluw, die ongeveer zo groot als een Spreeuw is  
en een typisch gedrag heeft. Hij zit vaak plat op de grond te rusten, meestal  
op de weg en vliegt dan ook vlak voor de auto op. De auto's kunnen daar vanwege  
de slechte wegen niet snel rijden, wat voor de vogels een meevaller is. Ik heb  
daar zelden doodgereden vogels gevonden. 
Deze Moskeezwaluw met zijn rode stuit en rode onderdelen was bij ons een minder 
algemene verschijning aangezien zijn biotoop in lagere gebieden is en wel in 
associatie met baobabomen, waarin hij ook nestelt. 
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Evenals de Moskeezwaluw nestelt ook de Palmgierzwaluw in bomen en wel in de  
diverse soorten palmen, waar hij in de dode afhangende bladeren broedt.  
Deze gierzwaluw is de slankste onder zijn soortgenoten en erg sierlijk zoals  
hij als een sikkeltje door de lucht scheert. 
De Kleine Gierzwaluw is een soort met een recht afgesneden staart en een witte  
stuit, die onder veranda's en dakranden nestelt, waar hij zijn nest van klei, 
veertjes en pluis zoals kapok onder de daken kleeft. Dit is in Afrika de  
typische gierzwaluw met de roepende jongen op de warme avonden, zoals hier  
in Noordwijk op warme zomeravonden de Gierzwaluw te horen is. 

Maar om op de gewone zwaluwen terug te komen, denk ik aan een paar vreemd 
gekleurde soorten, die in Rwanda algemeen waren, zoals de Witkopzwaluw, een soort 
die een beetje vleermuisachtig vliegt en waarbij het mannetje zeer in het oog 
valt door zijn spierwitte kop. 
Een dan is er ook een pikzwarte kleine zwaluwsoort, die alleen te zien was in 
de oerwouden boven de 2200 meter. 
Een andere soort is de Gestreepte Zwaluw, een erg mooi gekleurd vogeltje met 
een rode kop en stuit en een gestreepte buik, die ook onder de dakrand van mijn huis 
broedde in een nest dat gebouwd was door de Roodstuitzwaluw. Dit nest lijkt 
op het nest van een Huiszwaluw, maar was voorzien van een lange slurfachtige 
ingang. 
Bij een andere Roodstuitzwaluw heb ik de 2 jongen goed kunnen zien, want dit 
nest was voor driekwart afgebroken en de jongen zaten nog in het laatste restje 
van de nestkom. Deze jongen zijn toch volgroeid en uitgevlogen ondanks het 
kapotte nest vlak boven een deur die dagelijks werd gebruikt. 
De favoriete plaats van de oudervogels was altijd boven in de bananenplanten, 
waar ze meestal bedrijvig aan het verenpoetsen waren. Deze plaats was in trek 
bij meerdere vogels, zoals de Muisvogels. Deze Muisvogels zijn zo groot als 
Spreeuwen, maar hebben een veel langere staart. Zoals de naam al zegt, lijken 
deze vogels qua kleur op muizen en ook klauteren ze als muizen door de struiken. 
Het zijn de meest grondige vernielers en dieven van de groentetuinen en in de 
praktijk bleek meestal, dat ik de kool en sla uitsluitend voor de Muisvogel 
geplant had. Zelfs de vruchten kregen geen kans om te rijpen met deze rovers in 
de tuin. Gelukkig hebben zij ook hun natuurlijke vijanden o.a. de uilen, die niet 
alleen voor hen, maar ook voor mij persoonlijk gevaarlijk bleken te zijn. 
Een "ingrijpende" gebeurtenis bewees dit. 
Op een dag, zoekend naar braakballen, liep ik per ongeluk langs het grondnest 
van een uil, waarop ik opmerkzaam word gemaakt door één van de oudervogels, 
die eerst geluidloos rakelings over mijn hoofd vloog en de tweede keer zijn 
nagels in mijn achterhoofd plantte. Ik heb de braakballen toen maar tot na de 
broedtijd laten liggen, want met een Afrikaanse Arenduil valt niet te spotten. 
 

Willem van Duyn 
 
                       -------------- 
 
 
ZEEHONDENPERIKELEN 

Bij alle waarnemingen die voor de Noordwijkse kust gedaan worden, konden er in  
de loop der jaren zeer bijzondere genoteerd worden, maar de zeehond is zo 
langzamerhand zo hard in aantal teruggelopen, dat een ontmoeting met dit 
prachtige dier hier tot de zeldzaamheden behoort. 
Welnu, vrijdag, 8 september 's middags om 5.00 uur week er één van die regel af  
en beklom het Noordwijkse strand ter hoogte van hotel "De Baak" om bij 
nadering van een al te opdringerige fotograaf direct weer zee te kiezen. Echter  
niet voor lang, want toen een tiental getuigen van dit voorval zich wat meer  
van de branding verwijderde, ondernam het diertje een tweede poging om aan land  
te komen. Ervaringen tijdens vroegere wadlooptochten hadden geleerd dat 
"robben" van nature zeer schuwe dieren zijn en tijdens het rusten op droogge- 
vallen zandplaten al op grote afstand onrustig worden wanneer er mensen 
naderen. 
Gezien de herhaalde pogingen om aan land te komen in het bijzijn van zijn aarts-
vijand de mens, lag het voor de hand, dat we te doen hadden met een ziek of gewond 
exemplaar. 
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Het leek dan ook raadzaam de rob te vangen, waarvoor schoenen en sokken uit  
moesten om hem vanuit het water te naderen en hem zo de pas af te snijden. Dit  
gaf geen enkel probleem en van dichtbij waren al enkele verwondingen zichtbaar 
die het eerder omschreven vermoeden bevestigde. Maar wat nu. Terug in het water  
was voor het dier niet verantwoord en waar laat je nu zo gauw een zeehond al  
was het er maar een van nauwelijks een meter lang. Op dat moment kwam Frans  
Koemans als een geschenk uit de hemel aanlopen. Hij had in de "zuid" met zanen  
wat garnalen gevangen en was met een tweewielig wagentje weer op weg naar huis.  
Op een natte jute zak en onder een metalen zeef bracht de heer Koemans de toch 
behoorlijk agressieve jongeling tot bij de politiepost aan de Noord-Boulevard  
en vandaar in de jute zak per auto naar het politiebureau. 

De eerste gedachte om de zeehond naar Wassenaar te brengen strandde vroegtijdig. 
Telefonisch gaf het dierenpark aldaar "niet thuis", maar via eindeloos politie- 
geduld en vele adressen, werd toch iemand bereikt die beloofde het dier de andere 
morgen op te komen halen en of we de zeehond zolang wat vochtig wilden houden. 
Er bleef ons niets anders over dan het dier thuis uit te laden en achter het  
huis wat op verhaal te laten komen. Maar het idee om het dier daar de hele 
nacht te laten liggen leek niet bepaald gunstig voor de soms naar adem happende 
stakker. 
Nu is het vogelasiel niet bepaald een zeehondencrèche, maar wie had beter raad. 
Dus toch Arno Bos maar opgebeld, die adviseerde Lenie 't Hart van de Zeehonden- 
crèche in Pieterburen om raad te vragen. Hein Verkade zette zich in om het 
telefoonnummer te bemachtigen, wat via teveel wachtenden voor u, inlichtingen 
buitenland en een zielig verhaal over zieke zeehondjes op de snelst mogelijke 
wijze gelukte. 
De diagnose die mevr.'t Hart na wat informatie kon stellen, was niet helemaal 
ongunstig, maar ernstig genoeg om zo snel mogelijk transport te regelen naar 
Pieterburen. Na wat heen en weer gebel bleek dit per vliegtuig (N.L.M.) van  
Schiphol naar Eelde te zijn. Daarvoor moest een stevige groentekist, wat gaas  
en krommen worden georganiseerd en met de jute zak was er zelfs sprake van enig  
luxe vervoer. 

Op de luchthaven aangekomen eiste de inhoud van de groentekist alle aandacht op, 
vooral de tedere belangstelling van een aantal stewardessen deed het dier haast 
zichtbaar goed. 
In de achterste bagageruimte van de "Friendship" was plaats ingeruimd om de al 
wat slaperige last te kunnen bergen. Met het verzoek van Mevr.'t Hart aan de 
stewardess het dier tijdens de vlucht wat vochtig te houden, namen we afscheid. 
Dat nat houden bleek later noodzakelijk te zijn, daar de koelinstallatie aan boord 
mankementen vertoonde en de temperatuur naar tropische hoogte steeg. 
Bij aankomt op vliegveld Eelde constateerde mevr.'t Hart, kort tevoren uit Pieter-
buren aangekomen, dat het zeehondje er dankzij de goede zorgen toch gunstig door- 
heen was gerold, waarop de zeehond (toen bleek het een wijfje te zijn) spontaan  
met de voornaam van de stewardess "Marijke" werd gedoopt. A1 om 11 uur die avond 
meldde mevr.'t Hart de goede overkomst en de redelijke conditie waarin het  
diertje verkeerde. 

De bemoeienissen van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming werden nog 
verder uitgebreid met de belofte ƒ 100,-- over te maken als bijdrage in de kosten  
ter genezing van Marijke. 

Toevalligerwijs moesten we het weekend van 15-16 en 17 september in Leeuwarden  
zijn, wat er toe leidde, dat het laatste rukje naar Pieterburen er aan werd toege-  
voegd. Daar bleek Lenie 't Hart afwezig te zijn om 2 inmiddels gezond verklaarde 
Duitse zeehonden terug te bezorgen. Deze dieren waren vanuit Duitsland aangeboden, 
voorwaar een erkenning voor de vakmanschap van het team van mensen, te weten de 
bijna vaste helpster Jifke, vier bij toerbeurt gratis werkende dierenartsen en 
uiteraard de heer en mevrouw 't Hart. 
Marijke had op dat moment bepaald geen last van eenzaamheid, dankzij het gezelschap 
van nog 16 broers en zusters. Deze waren verdeeld over een vijftal omheinde 
terrassen met ieder één of zelfs twee bassins, terwijl de meest zwakke onder hen, 
waarbij Marijke, tevens de beschikking hadden over een batterij infraroodlampen,  
die onder een eenvoudig dakje op vierpaaltjes waren opgehangen. Juist op het moment 
van onze aankomst werden de dieren gevoerd, wat bij de oudgedienden geen, maar bij  
de nieuwkomers erg veel problemen opleverde. Bij de laatste groep waren handen, 
knieën en hielen amper voldoende om de voorgeschreven hoeveelheid medicamenten en 
voedsel naar binnen te werken. En dat moet dan viermaal per dag gebeuren, zomer en 
winter door. 
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Met een nieuw donateurschap, drie posters en de garantie, dat we tijdig te horen 
krijgen wanneer Marijke de Waddenzee weer in kon, werd voor de twee maal afscheid  
genomen van onze kleine vriendin. 

Aan de andere zijde van het dorp waren de bouwactiviteiten voor het nieuwe  
onderkomen van de familie 't Hart met hun dierlijke aanhang duidelijk zichtbaar,  
wat mogelijk werd gemaakt door een gift uit de Aktie "Geef om de Natuur". Voorwaar 
een fijne kennismaking met mensen die erg veel geven om de natuur, daar veel,  
zo niet alle beschikbare vrije tijd voor over hebben. 

Namens de Zeehondencrèche wordt Frans Koemans bedankt voor zijn hulp en zijn  
jute zak en Hein Verkade voor zijn telefoontjes en de groentekist. 

Giften om deze werkzaamheden te kunnen blijven doen zijn zeer welkom op nr.  
884327 t.n.v. Rabo-Bank, Fenrum t.g.v. Zeehondencrèche Pieterburen. 
Voor donaties inlichtingen bij D.J.Passchier, Egmonderstraat 45, Noordwijk. 
 

D.Passchier 
 
 
                       -------------- 
 
 
"DE FLORA VAN NOORDWIJK" NADERT VOLTOOIING  

Het is lange tijd stil geweest rond de uitgave van de "Flora van Noordwijk".  
Naar buiten mochten weinig activiteiten merkbaar geweest zijn, doch binnenkamers  
werd hard gewerkt om deze flora op de geplande tijd te kunnen laten verschijnen.  
Er werd zo hard gewerkt, dat de uitgave van "De Strandloper" erbij ingeschoten  
is. De drukker is bijna zover, dat de tekst gedrukt kan worden. De afspraak  
was, dat de eerste exemplaren eind oktober gereed zouden zijn. Een ideaal cadeau  
voor Sinterklaas en Kerst. 

Als illustratie hoe de "Flora van Noordwijk" er uit gaat zien, vindt u op  
de pagina hiernaast een bladzijde uit de flora. Deze bladzijde is volkomen 
willekeurig genomen en moet nog gecorrigeerd worden, maar u krijgt toch een  
indruk hoe het uiteindelijke resultaat er gaat uitzien. Het gehele boekje  
omvat ongeveer 150 bladzijden en is onderverdeeld in een aantal grote hoofd- 
stukken. 

Het is misschien een aardig idee om wat van die hoofdstukken te noemen, zodat  
u ook over de inhoud wat meer inzicht heeft. 
a) Een hoofdstuk over het landschap en de invloed van de mens op dit landschap  
   vanaf de 11e eeuw tot heden. 
b) Een hoofdstuk over het ontstaan van het landschap rondom de Rijnmond. 
c) Een hoofdstuk over de geschiedenis en de betekenis van de kruidenteelt  
   in Noordwijk. 
d) Een hoofdstuk over de flora van de dorpskernen. 
e) Een hoofdstuk over de vegetatie en de opbouw van deze vegetatie in de  
   duinen. 
f) Een hoofdstuk over Noordwijkse volksnamen voor verschillende planten. 
g) Een overzicht van de gevonden soorten in alphabetische volgorde en  
   naar families, waarbij zoveel mogelijk de vindplaatsen worden vermeld. 

De uitgave van een boekje met een sterk gericht plaatselijk karakter heeft  
uiteraard een beperkte oplage. Toch is het ons gelukt de prijs betaalbaar  
te maken. We dachten dat een bedrag van ƒ 10,-- als een speciale voorinteken- 
prijs voor leden en donateurs zeker niet te duur is. 
U kunt de "Flora van Noordwijk" bestellen door dit bedrag van ƒ 10,-- over  
te maken op girorekening 2573795 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming  
Noordwijk met vermelding "Flora van Noordwijk". Begin november wordt dit boekje  
dan bij u bezorgd. 
 

Namens de werkgroep "Flora van Noordwijk" 
E.Aartse 
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AANKOMSTDATA ZOMERGASTEN 

Soort 
1e waarneming 2e waarneming 

datum  plaats  datum
  

plaats 
Zomertaling 12-3 Katwijk,Zuidduinen  3-4 Nachtegaallaan 
  R.van Rossum e.a.  Mevr.v.d.Oever 

Boomvalk 15-4 Katwijk,Zuidduinen 27-4 Katwijk,Zuidduinen 
  R.van Rossum e.a.  R.van Rossum e.a. 

Grutto 24-2 Vliegveld Valkenburg 25-2 Katwijk,Zuidduinen 
  R.van Rossum e.a.  R.van Rossum e.a. 

Zwarte stern 19-4 Noordwijk over zee 27-4 Noordwijk over zee 
  A.Ruigrok  A.Ruigrok 

Visdiefje 17-4 Noordwijk over zee 18-4 Noordwijk over zee 
  A.Ruigrok  A.Ruigrok 

Grote stern 18-4 Noordwijk over zee 21-4 Noordwijk over zee 
  A.Ruigrok  A.Ruigrok 

Tortelduif 23-4 Noordwijk,Noordduinen 29-4 Noordwijk,Noordduinen 
  W.v.d.Niet  J.Glasbergen 

Koekoek  1-4 Katwijk,Zuidduinen 20-4 Katwijk,Zuidduinen 
  R.van Rossum e.a.  R.van Rossum e.a. 

Gierzwaluw 20-4 Katwijk,Zuidduinen 23-4 Katwijk,Zuidduinen 
  R.van Rossum e.a.  R.van Rossum e.a. 

Boerenzwaluw  9-4 Flevopolder 16-4 Katwijk,Zuidduinen 
  R.van Rossum e.a.  R.van Rossum e.a. 

Huiszwaluw  2-4 AW-duinen 22-4 Lisse 
  W.Baalbergen  Annelies Molenaar 

Oeverzwaluw 27-4 Katwijk,Zuidduinen 29-4 Katwijk,Zuidduinen 
  R.van Rossum e.a.  R.van Rossum e.a. 

Boompieper  5-3 Noordwijk,Noordduinen  8-4 Noordwijk,Noordduinen 
  W.v.d.Niet  J.Glasbergen 

Gele kwikstaart  3-3 Noordwijkerhout  2-4 Katwijk,Zuidduinen 
  W.v.d.Niet  R.van Rossum e.a. 

Tapuit 29-3 Katwijk,Zuidduinen  1-4 Trimbaan Noordwijk 
  R.van Rossum e.a.  D.Hoek 

Roodborsttapuit  7-1 Noordwijk,Zuidduinen jan. Katwijk,Zuidduinen 
  J.Glasbergen  R.van Rossum e.a. 

Paapje  2-4 Katwijk,Zuidduinen 22-4 Noordwijk,Noordduinen 
  R.van Rossum e.a.  W.v.d.Niet 

Gekraagde roodstaart 20-4 AW-duinen 29-4 Katwijk,Zuidduinen 
  A.Ruigrok  R.van Rossum e.a. 

Zwarte roodstaart 16-3 Rijnsburg 18-3 Langs Duinweg 
  J.Glasbergen  A.Cramer 

Nachtegaal 2-4 Katwijk,Zuidduinen 22-4 Katwijk,Zuidduinen 
  R.van Rossum e.a.  R.van Rossum e.a. 

Sprinkhaanrietzanger 20-4 Katwijk,Zuidduinen 22-4 Katwijk,Zuidduinen 
  R.van Rossum e.a.  R.van Rossum e.a. 

Bosrietzanger  6-5 Katwijk,Zuidduinen 13-5 Katwijk,Zuidduinen 
  R.van Rossum e.a.  R.van Rossum e.a. 

Rietzanger 21-4 Katwijk,Zuidduinen 22-4 Katwijk,Zuidduinen 
  R.van Rossum e.a.  R.van Rossum e.a. 

Spotvogel 29-4 Rijnsburg 30-4 Rijnsburg 
  J.Glasbergen  J.Glasbergen 
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Soort le waarneming 2e waarneming 
datum  plaats datum  plaats 

Zwartkop 12-4 Katwijk,Zuidduinen 16-4 Katwijk,Zuidduinen 
  R.van Rossum e.a.  R.van Rossum e.a.  

Tuinfluiter 22-4 Lisse 22-4 Noordwijk,Noordduinen 
  Annelies Molenaar   D.Hoek 

Grasmus 20-4 Katwijk,Zuidduinen 27-4 Katwijk,Zuidduinen 
  R.van Rossum e.a.  R.van Rossum e.a.  

Braamsluiper 27-4 Katwijk,Zuidduinen 29-4 Katwijk,Zuidduinen 
  R.van Rossum e.a.  R.van Rossum e.a.  

Fitis 30-3 Zilkerduinen  1-4 Noordwijk,Noordduinen 
  Annelies Molenaar   J.Glasbergen  

Tjiftjaf 25-2 Katwijk,Zuidduinen 26-2 Meijendel 
  R.van Rossum e.a.  R.van Rossum e.a. 

Grauwe vliegenvanger  8-4 Noordwijk,Noordduinen  5-5 Katwijk,Zuidduinen 
  W.v.d.Niet   R.van Rossum e.a.  

Bonte vliegenvanger 23-4 Tuin Lisse  6-5 Noordwijk,Noordduinen 
  Annelies Molenaar   D.Hoek 

Bontbekplevier 12-3 Katwijk,Zuidduinen 18-3 Flevopolder 
  R.van Rossum e.a.   R.van Rossum e.a. 

Grauwe klauwier 29-4 Katwijk,Zuidduinen 30-4 Katwijk,Zuidduinen 
  R.van Rossum e.a.  R.van Rossum e.a. 
 

Samengesteld door 
J.Glasbergen 

 
 

                       -------------- 
 
 
VELDWAARNEMINGEN OVER DE MAANDEN MAART-APRIL-MEI 1978 

Fuut 

Flamingo  

Dodaars  

Ooievaar  

Lepelaar  

Grauwe gans  

Krakeend  

Slobeend  

Kuifeend  

Tafeleend  

Bergeend  

Nijlgans  

Zwarte wouw  

Boomvalk  

Smelleken  

Kleine plevier  

Houtsnip  

Steenuil 

10 ex.   2 april AW-duinen 

 2 ex.  29 mei   over zee,noordwaarts 

 1 ex.  17 april Zuid-Hollands Landschap 

 2 ex.  30 april Overvliegend Noordwijk-zuid  

10 ex.   5 maart overvliegend Noordwijk-noord 

 6 ex.  23 mei   overvliegend Duinpark-noord 

 2 ex.   2 april AW-duinen 

 3 ex.  17 april Zuid-Hollands Landschap 

81 ex.   2 april AW-duinen  

 6 eX.   2 april AW-duinen  

13 ex.   2 april AW-duinen  

 2 ex.   2 april AW-duinen 

 1 ex.  30 april Overvliegend Rijnsburg 

 2 ex.  36 april Cirkelend boven Offem 

 1 ex.  30 mei   Noordduinen 

 2 ex.  29 april Op zandvlakte 't Heen  

 1 ex.  24 maart Noordduinen 

 1 ex.   9 maart Roepend boven dorp 

Joost van Egmond 

W.Baalbergen 

A.Ruigrok 

A.Cramer 

C.v.d.Luijt 

W.Baalbergen 

Joost van Egmond 

A.Ruigrok 

Joost van Egmond 

Joost van Egmond 

Joost van Egmond 

Joost van Egmond 

J.v.d.Vlist 

A.Cramer 

Mevr.v.d.Oever 

A.Cramer 

H.van Duijn 

W.v.d.Niet 
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Ransuil 
 

Velduil  

Raaf 

Rock 

Glanskop 

Boomklever 

Grote lijster 

Gele kwikstaart 

 1 ex.  11 april Noordduinen  
 1 ex.  29 april Noordduinen 

 1 ex.  31 maart Golfterrein 

 1 ex.   4 maart Noordduinen 

 4 ex.   6 maart Op weiland Herenweg 

 1 ex.   2 april AW-duinen 

 1 ex.  19 maart Noordduinen 

 1 ex.   4 maart Noordduinen 

 2 ex.   3 april Zuid-Hollands Landschap  
 1 ex.   3 maart Noordwijkerhout 
 8 ex.  26 april Vliegveld Valkenburg 
25 ex.   6 mei   Golfvelden 

J.Glasbergen e.a. 
J.Glasbergen e.a. 

H.van Duijn e.a. 

W.v.d.Niet 

W.v.d.Niet Joost 

van Egmond 

W.v.d.Niet 

J.Glasbergen 

A.Ruigrok 
W.v.d.Niet 
A.Ruigrok  
H.van Duijn e.a. 

Engelse gele 
   kwikstaart 

Sijs 
 

Barmsijs 
 

Geelgors 
 

Rietgors 

Sneeuwgors 
 

Wielewaal 

  
 2 ex.   6 mei   Golfvelden 

 3 ex.   1 april Zuid-Hollands Landschap 
 2 ex.   1 april Noordduinen 

 2 ex.  29 april overvliegend Noordduinen 
 1 ex.  27 mei   overvliegend Noordduinen 

 1 ex.  10 maart Zingend Westeinde 
 1 ex.   1 april Ingang Noordduinen 

 1 p    15 maart Verblijvend 't Heen 

 2 ex.   2 maart Verblijvend 't Heen 
 1 ex.   7 maart Verblijvend 't Heen 

 1 ex.  31 mei   Schapedel 

 
H.van Duijn e.a. 

A.Ruigrok  
A.Ruigrok 

J.Glasbergen 
J.Glasbergen 

W.v.d.Niet  
A.Cramer 

A.Cramer 

A.Cramer  
A.Cramer 

W.Baalbergen 
 
 
 
         Verzameld en uitgewerkt 
         door 
         J.Glasbergen 
 
 
 
                       -------------- 
 
 
 
 
 




