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DE FLORA VAN NOORDWIJK  

Een historisch moment in de nog korte geschiedenis van onze Vereniging  
was het verschijnen van "De Flora van Noordwijk" en het officieel overhan- 
digen van het eerste exemplaar van dit boekwerk aan de Commissaris der  
Koningin, Mr.Vrolijk. Op 17 november kon de voorzitter, C.Verweij, niet alleen  
de Commissaris, burgemeester en wethouders welkom heten, maar ook  
Jhr.Ir.W.H.J.de Beaufort, houtvester bij het Staatsbosbeheer, de heer Smits, 
van de Stichting het Zuid-Hollands Landschap, de heer v.d.Weijden directeur  
van de Amsterdamse Waterleidingduinen, de heer Mennema, directeur van het  
Rijksherbarium en vele, vele anderen. Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst. 

Dat de Flora van Noordwijk bij de Noordwijkers in de smaak viel, bleek wel 
uit de verkoopcijfers. Via voorverkoop en boekwinkels, VVV-kantoren, sigaren- 
magazijnen was binnen 3 weken de helft van de voorraad verdwenen. Dat de  
Flora een succes zou zijn, hadden we wel verwacht. Dat de boekjes als het  
ware de winkels uitvlogen had niemand verwacht. Goed, het was Sinterklaastijd.  
Dat was ingecalculeerd en de hele werkgroep heeft keihard gewerkt om de flora  
voor Sinterklaas klaar te hebben. 

Ik kan niet anders zeggen, dat de pers ons prachtig heeft geholpen. De heer  
van Amsterdam belde mij maandelijks op om te vragen hoe het met de flora  
stond. Vanzelfsprekend had hij de primeur in Het Leidsch Dagblad. 
Ondanks afspraken verscheen het artikel in De Zeekant een week te laat.  
Bekend verschijnsel tegenwoordig. Bij het officieel overhandigen van het  
eerste exemplaar ontbrak De Zeekant geheel, zelfs ons aller bekende Henk  
van der Ende. De Zeekant moet gewaarschuwd worden, persoonlijk initiatief  
is er daar kennelijk niet meer bij. 

Mochten er leden of donateurs zijn, die nog geen exemplaar van de Flora hebben 
gekocht, raad ik aan dit spoedig te doen. Binnenkort verschijnen in diverse 
maandbladen recensies van de Flora en dan kon er wel weer eens een verkoop- 
piek ontstaan. Sommigen van de werkgroep denken al aan een herdruk. Laten we  
wel met beide benen op de grond blijven staan en eerst zien de andere helft  
aan de man te brengen. 

De verkoopadressen zijn: Boekhandel v.d.Meer Vuurtorenplein 10 
 Boekhandel Ruijs  Hoofdstraat 104 
 Boeksjop    Hoofdstraat 3a 
 VVV-kantoor  de Grent 
 Sigarenmagazijn Barnhoorn Piet Heinstraat 48  
 Sigarenmagazijn Vink  Wilhelminastraat 63 

 Boekhandel Noordermeer Winkelcentrum Heftuin,Rijnsburg 

      Boekhandel M.A.Hoek  Herenstraat 61 Voorhout 

 Boekhandel v.d.Lee  Princestraat 38 Katwijk 
      Boekhandel v.d.Berg  Achterweg 12 Katwijk/Rijn 

 VVV-kantoor   Herenweg 14 Noordwijkerhout 
 Boekhandel Timmers  Havenstraat 2 Noordwijkerhout 

 
De prijs in de winkel is ƒ 14,90 per exemplaar. Voor leden en donateurs  
die ver van Noordwijk of wonen is de Flora ook via de Vereniging te bestellen.  
De prijs bedraagt voor leden en donateurs ƒ 12,50 (De portokosten zijn voor  
rekening van de Vereniging). 

Leden en donateurs kunnen de Flora ook afhalen bij E.Aartse 
    Joh. Molegraafstraat 6  
    NOORDWIJK 

ook voor de prijs van ƒ 12,50. 
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