
geen gehoor gegeven. 
De redactie kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat 
het aantal leden dat kopij inlevert wel bijzonder klein 
geworden is en dat het bovendien vaak dezelfde schrij
vers zijn. 

Binnen een vereniging van zo'n 650 leden moeten er 
toch voldoende enthousiastelingen zijn, die a f  en toe 
eens een stukje willen schrij ven. Het verhoogt de lezens-

Bes tu u rsmededel ingen 

Agenda 

Lezingen: 

Vrijdagavond 25 september a .s. 
Lezing van Luit Buurma over vogeltrek en radar. 
Aanvang: 20.00 u ur. 

Vrijdagavond 30 oktober a .s .  
Lezing van Martijn  de Jonge over Zeearenden in het 
Oostzeegebied. 
Aanvang 20.00 uur. 

Vrijdagavond 27 november a .s .  
Lezing van Gert Baeyens getiteld "Lezen in het land
schap". 
Aanvang 20.00 uur. 

Voor 1993 staa t  reeds vast dat op v rijdag 23 april Dick 
Jonkers zal spreken over zwaluwen en Gierzwaluwen. 

waardigheid van het clubblad en geeft ons bovendien 
het gevoel dat De Strandloper er niet a lleen is voor de 
leden, maar ook van de leden. 
Natuurvrienden doe uw best. 

Kopij voor de volgende Strandloper moet voor 1 no
vember 1992 worden ingeleverd bij Nelleke Sluys, 
Bremkant 38, 2203 NG Noordwijk. 

Voor de overige maa nden zijn  onderwerpen in voorbe
reiding over Reeën, Kevers in de Amsterdamse Water
leidingduinen en een reisverslag over de Galapagos 
Eilanden. Nadere gegevens en tijden leest u in de vol
gende Strandloper. 

Excursies: 

Zaterdag 26 september a .s. vindt er een excursie plaats 
naar  de Amsterdamse Wa terleidingduinen. Vertrek om 
7.30 uur 's morgens vanaf het Jan Verwey Natuurcen
trum. 

Zaterdag 7 november a .s. is er een excursie naar de Pier 
van IJmuiden. Vertrek om 7.30 's morgens vanaf het Jan 
Verwey Natuurcentrum. 
Voor beide excursies dient u zich tijdig op te geven bij 
Rien Sluys, Bremkant 38, Noordwijk, tel: 01719-10945. 

Rond het fan Verwey Natuurcentrum 

Willem Baalbergen 

Deze zomer is er weer enig onderhoud gepleegd aan 
het natuurcentrum. De onderhoudsploeg heeft verschil
lende kozijnen gerepareerd, platen vervangen etc. Spe
ciaal  onze "huisschilder" Ben Hoek mag wel even apart 
genoemd. worden. Hij zorgt dat het centrum steeds net
jes in de verf blijft en dat wil wat zeggen. Bijna weke
lijks is er een andere onderhoudsploeg actief (of is het 
één individu) met de spuitbus. Om dat steeds weer 
weg te krijgen moet de kwast er nog al eens over. 
Het runnen van zo'n natuurcentrum is voor een vereni
ging erg aardig, maar vraagt wel veel menskracht. 
Naast het onderhoud is er een ti:mtoonstellingscommis
sie aan het werk, zijn er mensen nodig voor het koffie
zetten en dergelijke op lezingenavonden en moet het 
gebouw zo nu en dan worden schoongemaakt. Dan 
praat ik  nog niet over de groep mensen die dienst doet 
tijdens de vaste openingstijden. 
Met de openingstijden zitten we een beetje. Ze zijn al te
ruggebracht tot de woensdag en zondagmiddag, maar 
toch is het bezoek matig te noemen. Dat geldt niet voor 
het bezoek van groepen. Scholen en andere instellingen 
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bezoeken in groepsverband, buiten de vaste openings
tijden, veel het natuurcentrum. De pijn zit in de vaste 
openingstijden. Wel trekt een tijdelijke expositie wat ex
tra publiek, maar het aa nbod van speciale tentoonstel
lingen in het land is groot. Van va n Gogh tot dinosau
russen. We zitten er niet al leen mee. Vrijwel alle musea 
krijgen weinig bezoek meer als ze niet aan de weg tim
meren. Een goed voorbeeld is het Fries Natuurmuseum 
in Leeuwarden; daar  werd vorige zomer een specia le 
tentoonstelling gehouden voer walvissen waarbij er 
dubbel zoveel publiek kwam a ls normaal. Maar daar 
hing dan ook het volledige skelet van de Potvis van Ter
schelling. Met andere woorden, wil je publiek trekken 
voor ons natuurcentrum dan zul je aansprekende tijde
lijke exposities moeten inrichten. Op een zeer professio
nele wijze. Lenen, zoals da t vroeger kon, is fina ncieel 
niet haalbaar meer, zoda t het zel f gemaakt moet wor
den. Liefst moet zo' n expositie da n ook nog betrekking 
hebben op ons dorp. Ga daar maar aan staan. Hoe dan 
ook, u hoort daar  nog wel meer va n. 
Dit stukje was eigenlijk bedoeld om de werkers in er 
rond het na tuurcentrum een pluim op de hoed te ste
ken en da t zou ik haast vergeten. Hierbij dan maar. 




