Willein Baalbergen gekozen
tot Noordwijker van het jaar
Rondje G roen
NOORDWIJK - Willem
Baalbergen werd afgelopen
dinsdag gekozen tot
Noordwijker van het jaar.
Tijdens het traditionele
nieuwjaarsgala i n Hotel Oranje
maakte burgemeester V an der
Sloijs bekend dat Baal bergen de
opvolger is van Joke Rede!, de
Noordwijker van vorig jaar.
Ook werden de sportman,
sportvrouw en sportploeg van
het jaar bekendgemaakt. Die
eer viel respectievelijk de beurt
aa n: wielrenner Ton van
Duijvenbode, schaatster
.Jnla.nda Grimhergen en het
eerste team van
kor0)3Jrereniging Fluks.

W. Andelaar
Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor
een rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt
iets meepikken van wat de natuur te bieden heeft.

--

De n i euwbakken Noordwijker van het jaar
W i l l em Baalbergen was zichtbaar verrast
met zijn verkiezing.
u Hij was dan ook met een smoes naar het
hotel aan de Koningin W i lhelmi n aboulevard gelokt .
Hij zat namelijk met zijn kinderen hij het
C h i nese restaurant op de
boulevard toen z i j n dochter het voorstel
deed om na afloop van het d i n er nog even
op het N i euwjaarsgala te gaan kijken. Daar
kreeg h ij plotseling te horen dat hij gekozen
was. Onder grote belangste l l i n g kreeg hij
van burgervader Van der S l u ij s allerlei bij
de titel behorende prijzen uitgereikt.
Baalbergen viel de eer voornamel i j k te
beurt vanwege zijn grote inzet voor de
natuur in Noordwij k . Hij i s één van de
oprichters van de Vereniging voor Natuur
en Vogelbescherming Noordwijk en
voorzitter van het bestuur van Groen Links.
In zijn korte speech bleek nog eens
duidelij k zijn i n zet voor de natuur.
Baalbergen l i et blijken tegen een verdere
uitbreiding te zijn van het Golf centrum
aan de Van Berckelweg. Hij pleitte voor
een behoud van de Hogewegse polder.
Het feest duurde tot in de kleine u u rtjes,
maar toen lag Noordwijker van het jaar , W i l
lem Baalbergen. a l lang op éé n oor.

Jules de Carte was jaren geleden eens in Noord
wijk, het was nog in het oude Casino, en hij zong
daar een liedje over vogels. Hij had het daarbij
over de hier-vogel en de daar-vogel en meer van
zulke mooie benamingen, maar hij noemde ook de
Pestvogel. Eén van de weinige Europese vogels
waarbij de naam met vogel eindigt. Met de Storm
vogel en de Spotvogel en nog enkele meer heb
ben we het wel gehad. Van die Pestvogel hebben
deze winter veel mensen kunnen genieten. Zo
eens in de 1 0- 1 5 jaar komen ze naar zuidelijker
streken. En dat was dit jaar het geval. We hoefden
ons rondje niet zo heel veel uit te breiden om ze te
zien. Er verbleven er een paar een tijdje in het
Duinpark. Ze deden zich daar te goed aan de
vruchten van een groepje bomen. Wat later wer
den ze steeds gezien in de Grashoek. Ook daar
weer op dezelfde vruchten, hoewel ze zich daar de
vruchten van de Uguster ook goed lieten smaken.
Toen daar schraalhans echter keukenmeester
werd, verhuisden ze naar de Boekerslootlaan, om
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