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Met een nieuw donateurschap, drie posters en de garantie, dat we tijdig te horen 
krijgen wanneer Marijke de Waddenzee weer in kon, werd voor de twee maal afscheid  
genomen van onze kleine vriendin. 

Aan de andere zijde van het dorp waren de bouwactiviteiten voor het nieuwe  
onderkomen van de familie 't Hart met hun dierlijke aanhang duidelijk zichtbaar,  
wat mogelijk werd gemaakt door een gift uit de Aktie "Geef om de Natuur". Voorwaar 
een fijne kennismaking met mensen die erg veel geven om de natuur, daar veel,  
zo niet alle beschikbare vrije tijd voor over hebben. 

Namens de Zeehondencrèche wordt Frans Koemans bedankt voor zijn hulp en zijn  
jute zak en Hein Verkade voor zijn telefoontjes en de groentekist. 

Giften om deze werkzaamheden te kunnen blijven doen zijn zeer welkom op nr.  
884327 t.n.v. Rabo-Bank, Fenrum t.g.v. Zeehondencrèche Pieterburen. 
Voor donaties inlichtingen bij D.J.Passchier, Egmonderstraat 45, Noordwijk. 
 

D.Passchier 
 
 
                       -------------- 
 
 
"DE FLORA VAN NOORDWIJK" NADERT VOLTOOIING  

Het is lange tijd stil geweest rond de uitgave van de "Flora van Noordwijk".  
Naar buiten mochten weinig activiteiten merkbaar geweest zijn, doch binnenkamers  
werd hard gewerkt om deze flora op de geplande tijd te kunnen laten verschijnen.  
Er werd zo hard gewerkt, dat de uitgave van "De Strandloper" erbij ingeschoten  
is. De drukker is bijna zover, dat de tekst gedrukt kan worden. De afspraak  
was, dat de eerste exemplaren eind oktober gereed zouden zijn. Een ideaal cadeau  
voor Sinterklaas en Kerst. 

Als illustratie hoe de "Flora van Noordwijk" er uit gaat zien, vindt u op  
de pagina hiernaast een bladzijde uit de flora. Deze bladzijde is volkomen 
willekeurig genomen en moet nog gecorrigeerd worden, maar u krijgt toch een  
indruk hoe het uiteindelijke resultaat er gaat uitzien. Het gehele boekje  
omvat ongeveer 150 bladzijden en is onderverdeeld in een aantal grote hoofd- 
stukken. 

Het is misschien een aardig idee om wat van die hoofdstukken te noemen, zodat  
u ook over de inhoud wat meer inzicht heeft. 
a) Een hoofdstuk over het landschap en de invloed van de mens op dit landschap  
   vanaf de 11e eeuw tot heden. 
b) Een hoofdstuk over het ontstaan van het landschap rondom de Rijnmond. 
c) Een hoofdstuk over de geschiedenis en de betekenis van de kruidenteelt  
   in Noordwijk. 
d) Een hoofdstuk over de flora van de dorpskernen. 
e) Een hoofdstuk over de vegetatie en de opbouw van deze vegetatie in de  
   duinen. 
f) Een hoofdstuk over Noordwijkse volksnamen voor verschillende planten. 
g) Een overzicht van de gevonden soorten in alphabetische volgorde en  
   naar families, waarbij zoveel mogelijk de vindplaatsen worden vermeld. 

De uitgave van een boekje met een sterk gericht plaatselijk karakter heeft  
uiteraard een beperkte oplage. Toch is het ons gelukt de prijs betaalbaar  
te maken. We dachten dat een bedrag van ƒ 10,-- als een speciale voorinteken- 
prijs voor leden en donateurs zeker niet te duur is. 
U kunt de "Flora van Noordwijk" bestellen door dit bedrag van ƒ 10,-- over  
te maken op girorekening 2573795 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming  
Noordwijk met vermelding "Flora van Noordwijk". Begin november wordt dit boekje  
dan bij u bezorgd. 
 

Namens de werkgroep "Flora van Noordwijk" 
E.Aartse 

 
 
 
 
 
 




