
- 4 – 
 

 
Jaarvergadering 24 april 1976 
Bij de bestuursverkiezing waren geen tegenkandidaten, voor de heren Aartse en  
Verweij, zodat beiden herkozen zijn. 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 

W.Baalbergen Schoolstraat 15  voorzitter 
A.Cramer  Sluispad 5   secretaris 
E.Aartse  Joh.Molegraafstrat 6 penningmeester 
C.M.J.Verweij Vinkenlaan 23  lid 
J.Moerkerk  Golfweg 1   lid  

 
De problemen rond collectieve abonnement op "Het Vogeljaar" zullen in een 
bestuursvergadering worden doorgesproken. Het zou jammer zijn, dat, door slordigheid 
en niet goed lezen van convocatie, het bestuur zou moeten besluiten het voordeeltje 
dat de leden genieten door dit collectieve abonnement ongedaan te maken. 
Nadere mededelingen hierover hopen we in de volgende Strandloper op te nemen. 
 
         Het bestuur 
 
                       -------------- 
 

DE FLORA VAN NOORDWIJK 
Een groot aantal leden heeft zich voor diverse werkzaamheden  
voor de Flora van Noordwijk opgegeven. De geplande tijd om  
het boekje in 1978 uit te geven, komt, zoals de zaken nu staan,  
niet in gevaar. 
Door een medewerker is er ook contact gelegd met het Rijks- 
herbarium, hetgeen vooral van belang is voor oude inventarisatie- 
gegevens van Noordwijk.  

De heer A,Cramer, Sluispad 5, gaat zich bezig houden met  
de Noordwijkse namen van wilde planten. Indien er oude  
Noordwijkers zijn, die hem aan gegevens kunnen helpen, gelieven  
zich met hem in verbinding te stellen. Zijn belangstelling  
gaat vooral uit hoe bepaalde namen voor planten ontstaan zijn. 

 
 

Aanvulling inventarisatie "Offem" 

De heer L.van Duijn heeft de navolgende planten in "Offem"  
gevonden. 

Abiës grandis   - spar 
Abiës procera   - edelspar 
Abiës nordmanniana  - nordmannspar 
Cedrus atlantica   - atlasceder 
Cryptomeria japonica  - japanse ceder 
Pinus nigra var.maritima  - zwarte zeeden 
Rubus spectabilis   - prachtframboos 
Corydalis claviculata  - rankende helmbloem 

Voor aanvullingen en bijzondere vondsten houden we ons graag  
aanbevolen. 

 
 
Opmerking bij "De Strandloper" no.1 8e jaargang. 
Medegedeeld werd dat de Torenvalkkast nabij Nieuw Leeuwenhorst-College  
niet in gebruik is geweest als broedplaats. 




