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NATUURLIJK NOORDWIJK - NATUURLIJK NOORDWIJK - NATUURLIJK NOORDWIJK   

Onder deze naam wordt een expositie over de natuur gehouden van 14 tot  
en met 23 september in de Kapel, in de Hoofdstraat te Noordwijk aan Zee.  

Dit schrijvende zitten we al volop in de voorbereidingen van de komende 
tentoonstelling. Evenals een aantal jaren geleden zal deze tentoonstel- 
ling weer onder de vlag van de Culturele Commissie van de gemeente  
Noordwijk worden gehouden. 

Medewerking aan de tentoonstelling verlenen: Het Staatsbosbeheer,  
IVN-afd. Noordwijk, Stichting Vogelasiel "Noordwijk" en onze vereniging.  

Even een greep uit datgene wat er te zien zal zijn: 
-- Uitbeelding landschappen rondom Noordwijk met de relatie natuur-milieu 
-- Broedvogelinventarisaties op kaart gebracht, 
-- Spel en lesmateriaal voor de jeugd 
-- Verkoopstand posters e.d. 
-- Microscopen 
-- Zeeaquarium 
-- Bijenstal 

De hogere klassen van de lagere scholen in Noordwijk zal worden gevraagd  
een werkstuk van schelpen te maken. Deze werkstukken worden op de tentoon- 
stelling geëxposeerd. Prijswinnaars zullen door een deskundige jury  
worden aangewezen. 
Scholen kunnen ook in klasverband een bezoek aan de tentoonstelling  
brengen waarbij wij voor deskundige leiding zorgen. 

U zult begrijpen, dat wij zitten te gillen om mensen die nog wat willen  
doen. Zo is bijvoorbeeld de bezetting tijdens de openingsuren nog niet  
rond. Graag even een telefoontje naar 

Dick Passchier tel. 10873 
Willem Baalbergen tel. 10210 
Mevr. Bom  tel. 11285 
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O P R O E P  O P R O E P  

Slakken en mossels in Noordwijk  

In de komende jaren wil ik een  
overzicht samenstellen van de  
zoetwaterslakken en -mossels  
en de landslakken die in Noord- 
wijk en omgeving leven. 
Voor zover mij bekend is hier- 
over niets geschreven. Misschien  
bent u ooit eens wat tegengekomen  
in boeken of artikelen; weet u  
vindplaatsen of heeft u zelf wel  
eens dieren verzameld? Als dit zo  
is zou ik het op prijs stellen  
wanneer u mij dit laat weten. 

Wim Kuijper  Holbeekstraat 12 
tel. 16522 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




