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Verslag 4e Kwartaal 1 995
Het vierde kwartaal was zoals gewoonlijk zeer rus
tig en dit jaar ook met weinig bijzondere gasten.
De meest frappante gasten waren wel een Kleine
Alk, een Jan van Gent en een Wulp.
Wat betreft verdere ontwikkelingen rond het Voge
lasiel konden we een gift van Fl. 3000.noteren, bijeengebracht door de Saroptimisten
Club Bollenstreek, bestemd voor het aanbrengen
van een nieuw dak op het Vogelasiel.
Het Vogelasiel is danig aan renovatie toe. Mede
door de lange periode van onzekerheid omtrent
het voortbestaan van het Vogelasiel op de huidige
locatie aan het Dompad is er praktisch geen onder
houd gepleegd gedurende de afgelopen vijf jaar.
Aanstaand voorjaar zullen we echter met deze re
novatie gaan beginnen, en in eerste instantie zal
dit de buitenbouw rond het bassin en een nieuw
dak betreffen. We hopen dat een en ander aan het
eind van de zomer afgerond zal zijn, zodat we met
een goed geïsoleerd en functionerend asiel de win
ter in kunnen.
Tot slot wilde ik nogmaals een oproep plaatsen
voor enkele nieuwe vrijwilligers. We kampen nog
steeds met een tekort aan vrijwilligers en het gaat
hierbij voornamelijk om mensen die 's ochtends
tijd hebben om wat te voeren en schoon te maken.
Mocht u interesse hebben dan kunt u mij telefo
nisch bereiken. 071-36 12790

Jaarverslag Jeugdclu b
Richard Zonneveld
De jeugdclub (8-12 jaar) telt dit jaar 10 fanatieke le
den en 3 begeleiders. De groep heeft de ene week
op vrijdagavond een activiteit in het Jan Verwey
Natuurcentrum en de andere week bevindt ze zich
in het veld. Op vrijdagavond is er meestal een gast
spreker of een quiz. Zo verzorgde Hein Verkade
een avond over sterren en planeten en heeft de
moeder van één van de jeugdleden een tekencur
sus verzorgd, waarvan de resultaten te bewonde
ren zijn in het Jan Verwey Natuurcentrum. Tevens
hebben we dia's bekeken van vogels die in onze
omgeving makkelijk waar te nemen zijn.
Op een zaterdag hebben we, tijdens een rondje
Prins Hendrikweg-Dompad-Centrum, geprobeerd
die vogels te vinden, maar wat een rare vogels
kom je dan ook tegen. Ringmus, Groenling en To
renvalk zijn enkele soorten die we gezien hebben.
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We hebben een ochtend met boswachter M. Gie
len door de noordduinen gelopen, waar hij ons ver
schillende planljes liet zien en waar we hebben
geprobeerd om paddestoelen op naam te bren
gen. Verder hebben we een excursie gehad naar
de AW-duinen en maakten we nestkasten schoon
in het Leeuwenhorstbos.
Verder zijn we van plan dit jaar een avond over
roofvogels te houden, de Polder Hoogeweg te be
zoeken, nestkasten te controleren en natuurlijk
weer te gaan roeien op de Nieuwkaapse plassen.
(Hopelijk hebben we dan net zulk mooi weer als
vorig jaar, toen we nog lekker gezwommen heb
ben).
Hierbij willen wij iedereen bedanken die ons de in
de gelegenheid stelden om weer een goed jaar te
maken met de jeugdclub.

