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gekregen, komt het fietspad het terrein op. Ter 
hoogte van de hoofdas gekomen, buigt het af in de 
richting van de Kraaierslaan. Hiermee is 
tegemoetgekomen aan de bezwaren die wij en de 
huidige bewoners van Sancta Maria hadden 
ingediend. 

Activiteiten 2008 
De meeste excursies en lezingen voor de eerste 
helft van 2008 zijn inmiddels gepland. Bij het 
samenstellen van de agenda hebben we geprobeerd 
zoveel mogelijk rekening te houden met de 
wensen, zoals deze uit de enquête van 2007 naar 
voren kwamen. Dat betekent meer activiteiten en 
gevarieerde bestemmingen voor de excursies, zelfs 
naar het buitenland. In september staat 
bijvoorbeeld Falsterbo in Zuid Zweden op het 
programma. Meer hierover leest u verderop in deze 
Strandloper.  
Overigens zijn we momenteel in gesprek met de 
Natuurvereniging Bollenstreek over mogelijke 
samenwerking. Denk aan het uitwisselen van 
ideeën en ervaringen over excursies of lezingen. 

 
Falsterbo  
 
Wellicht dat we in de toekomst een keer 
gezamenlijk een lezing organiseren in het Jan 
Verwey Centrum. Concreet hebben we 
afgesproken dat we elkaars activiteiten op de 
websites zullen vermelden.  
De excursies en lezingen van de Natuurvereniging 
Bollenstreek treft u binnenkort dus aan op 
www.strandloper.nl. 

 

 
In memoriam Willem Meijers 1932-2007 

 
Na een korte slopende ziekte overleed op 4 
augustus Willem Meijers.  
Willem was een rustige bescheiden man, maar toch 
zullen veel leden van onze vereniging hem hebben 
gekend.  
Ledenbijeenkomsten, vogelreizen, excursies, hij 
was altijd van de partij. Hij was daarbij nooit de 
eerste met een mening over datgene wat werd 
vertoond of wat werd gezien. Zijn commentaar was 
altijd bedachtzaam en kwam wat later, maar was 
weldoordacht.  
Speciaal de planten van het duin kende hij op zijn 
duimpje. Zijn vrijwel dagelijkse loopje door het 
duin was daar niet vreemd aan. Het was op een van 
die wandelingen dat hij op de oude golfbanen een 
groep spreeuwen zag, waaronder enkele rose 
spreeuwen. De eerste en enige waarneming, 
bevestigd door anderen, voor het grondgebied van 
Noordwijk. Wim trad nooit op de voorgrond, maar 
op de vogeltochten zoals naar het Zweedse Öland, 
kwam hij onder het genot van een borreltje wel 
eens los. Hij kon het debat dan stevig naar zijn 
hand zetten. Dat was soms ook het geval in de 
onderhoudsploeg van het natuurcentrum. Tijdens 
de koffie werden tal van dorpsproblemen 
aangesneden, waarbij hij zich graag in de discussie 
mengde. 

 

 
 
We missen in hem een fijne man en een goede 
vriend. 
 
Willem Baalbergen  




