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Oud Nieuws 
 

Kees Verweij. 
Onlangs kwam ik een oud krantenknipsel tegen 
van 9 november 1962. Het gaat hierbij om een kort 
verslag van een wandeling, die Kees van der Luijt 
in dat jaar maakte in gezelschap van een kameraad 
en dat hij speciaal voor het weekblad De 
Noordwijker had geschreven. 
Kees van der Luijt, die een aantal jaren geleden is 
overleden, was een markant figuur binnen onze 
vereniging. Hij was niet zo’n gezelschapsmens en 
ging daarom het liefst in z’n eentje op pad. Ik 
kwam hem eens een keer op strand tegen. Heel 
even maakte hij een kort praatje, maar dan liet hij 
duidelijk blijken, dat hij graag in z’n eentje verder 
wilde. Hij zei dan plotseling: “dag hoor” en dat 
was  het sein, dat je niet verder met hem op pad 
hoefde te gaan. 
Hij was mandenmaker van beroep en hij heeft ook 
vele strandstoelen gevlochten. Hij kon heel snel 
werken en wanneer hij vond, dat hij voor die dag 
genoeg had gedaan, stapte hij op en ging naar 

strand of duin. 
Hij was een groot vogelliefhebber en heeft 
daarmee de oprichters van onze Vereniging sterk 
geïnspireerd. Dit stukje dateert echter al van voor 
de oprichting van onze Vereniging in 1966.  
Wat dit artikel betreft kun je de route, die hij 
destijds heeft gelopen, nog heel goed volgen. Toch 
zijn er nogal wat veranderingen opgetreden. Op dat 
moment was men bijvoorbeeld bezig met de aanleg 
van vele nieuwe spaarbekkens om zo het 
rivierwater, dat werd ingepompt om het water in de 
duinen voldoende op peil te kunnen houden, te 
kunnen bergen. 
Voor het overige zou ik zeggen, lees zelf maar 
eens hoe bijna 50 jaar geleden men de 
Waterleidingduinen introk en genoot van de 
dingen, die misschien nu niet meer te vinden zijn. 
Deze duinen waren nog niet zo bekend en er waren 
nog maar weinigen, die daar regelmatig 
heengingen, zoals bijvoorbeeld Jan Strijbos en K. 
Hulsbos. 

     




