
Terugblik op het jubileumjaar 
 
Het 40-jarig jubileum van onze vereniging is wat 
betreft de jubileumcommissie succesvol verlopen. 
De aftrap van de geplande activiteiten vond plaats 
in het Jan Verweij Natuurcentrum.  
Op zondag 23 april werd voor de kleintjes een 
kinderjubileumfeest georganiseerd met een scala 
aan doe-activiteiten. Een 40-tal kinderen kwam 
met hun ouders op deze feestmiddag af. Ze 
kwamen tijd te kort. Er was zoveel te doen, zoals : 
een speurtocht met vragen over de natuur, 
schmincken, proefjes doen, een barometer maken, 
speuren naar sporen. Het is maar een greep uit de 
vele activiteiten.  
De prijswinnaars van het geluidenspel hebben hun 
c.d. “Luisteren in het duin”van Wil Heemskerk 
inmiddels gekregen. De juiste oplossing was: 

1. Grote Bonte Specht 
2. Koekoek 
3. Groene kikker 
4. Bosuil 

Iedereen vond de feestmiddag knoertgezellig. 
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In april werd een extra Jubileumnummer van de 
Strandloper uitgebracht, waar een terugblik werd 
gegeven over 40 jaar geschiedenis van een 
bruisende en zeer actieve en gezellige vereniging. 
Kees Verweij vertelde over de beginjaren van de 
vereniging, voordat het Jan Verwey Natuurcentrum 
aan de Weteringkade in gebruik werd genomen. Er 
stonden leuke artikelen in over het inventariseren 
van vogels, de jeugdclub en de vroegere 
tentoonstellingen. Ook de paddenbescherming, de 
diorama’s in het Jan Verwey Natuurcentrum en de 
traditionele waddenweekenden kwamen ruim aan 
bod. Onze voorzitter bracht in een uitvoerig artikel 
40 jaar vogelonderzoek onder de aandacht. Dat ook 
in de Strandloper veel ontwikkeling zit mocht 
blijken uit een overzicht van de voorkanten van 
ons clubblad. 

Ook presenteerden Jan Jacobs en Rob Jansson de 
fotospeurtocht naar “De Vogels van Noordwijk”. 
Geen echte vogels, maar vogels als windwijzers op 
de daken. Er moesten 33 vogels gevonden worden 
en menig lid van de Vereniging heeft heel wat 
uurtjes fietsend door Noordwijk doorgebracht om 
zoveel mogelijk Noordwijkse “windvogels” te 
scoren.  
Tegelijk met het jubileumnummer kreeg elk lid een 
jubileumsticker van de jarige vereniging. 
Al bij de voorbereiding van het jubileumjaar werd 
het idee geopperd om een sticker uit te brengen. 
Frido van Dijk en Rob Jansson leverden beiden een 
ontwerp in. De keuze viel op het ontwerp van Rob. 
Het resultaat van zijn inzet en inspanningen ziet u 
nogmaals hieronder. 
 

 
 
Vrijdagavond 23 juni stond in het teken van 
nostalgie. Tijdens een speciale dia-avond werd 
teruggeblikt op 40 jaar verenigingsleven. De mens 
stond tijdens deze avond centraal. De oude films 
van Ees Aartse over de beginjaren van de 
waddenexcursies en de dia’s van o.a. Dick 
Passchier over de toenmalige jeugdclub brachten 
heel wat spontane reacties teweeg.  
Naast hilariteit ook gevoelens van weemoed, want 
bij het zien van al die dia’s uit de oude doos werd 
ineens pijnlijk duidelijk dat een aantal leden niet 
meer in ons midden is.  

 
foto: Jan Jacobs  

 7

Tijdens de borrel in de pauze raakte men niet 
uitgepraat over “vroeger” 



Daarna werd op moderne wijze met gebruik van de 
nieuwe beamer en de laptop van Cock de uitslag 
van de fotospeurtocht gepresenteerd,  Van de vele 
inzendingen was er één die alle vogels gevonden 
had. Dat was een hele prestatie van Sanne en Thijs 
Steenvoorden. Robert en Paulette veroverden de 
tweede en fam. Steenvoorden (Vinkenlaan) de 
derde prijs.  
Al met al een heel geslaagde avond.   
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Zondagmiddag 25 juni werd een natuurfietstocht 
door de streek georganiseerd. Tijdens de tocht van 
25 kilometer moest een aantal foto’s worden 
gevonden en een enkele opdracht worden 
uitgevoerd. De weersvoorspellingen waren niet om 
over naar huis te schrijven, wat duidelijk merkbaar 
was ten aanzien van het aantal deelnemers. De 20 
enthousiaste fietsers begonnen droog, maar 
halverwege de tocht tijdens een pauze met koffie 
en taart begon het stevig te regenen, waardoor 
iedereen drijfnat aan de finish kwam. 
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Gelukkig zijn de echte natuurliefhebbers voor geen 
kleintje vervaard en bijna iedereen heeft de tocht 
uitgereden. Toen iedereen binnen was en enigszins 
opgedroogd werd de uitslag bekend gemaakt en 
werden de prijzen uitgereikt.  
 
Op 8 oktober vond een speciale excursie plaats. 
Het bestuur had alle leden die hand- en span- 
diensten verrichten voor onze vereniging 
uitgenodigd voor een speciale excursie met de 
touringcar van Brouwer.  
Met 40 vrijwilligers werd koers gezet richting 
Zeeland. Tijdens de eerste stop in de buitenhaven 
van Stellendam kon men genieten van vogels, 
koffie en cake. Na een stop op de Brouwersdam en 
een bezoek aan Plompetoren arriveerde het 
gezelschap bij Neeltje Jans. 
Na een heerlijke lunch werd onder leiding van een 
gids een bezoek gebracht aan de stormvloedkering 
en kon men het zoutwateraquarium bezoeken.  
Op de terugweg werd nog een stop ingelast bij de 
Prunjepolder en de Ouderkerkse Hoek, waar men 
kon genieten van Kleine Zilverreigers, Zwarte 
Ruiters en nog veel meer vogels.  
Om precies zes uur arriveerde de club weer in 
Noordwijk. Uit reacties van de deelnemers werd 
wel duidelijk dat men deze uitgaansdag zeer op 
prijs stelde. We kunnen spreken over een zeer 
geslaagde dag. 
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De jubileum commissie: 
 
Jan Jacobs 
Rob Jansson 
Nel Nooijen 
Rien Sluys 
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