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Ik weet dat ik veel mensen en dingen niet heb genoemd. Toch hoop ik dat al die mensen, die 
zich op een of andere manier inzetten voor de instandhouding van de natuur in en om ons  
dorp, ook in het komende jaar weer door willen gaan met dit werk. Dan rest mij nog, U veel 
goede uren in, en met de natuur toe te wensen. 

 
A.Cramer, Secretaris. 

 
-------------- 

 
STRANDGIDSEN EN WANDELROUTES 
 
Door de slechte zomer van 1979 met het vele koude en vooral regenachtige weer, was kenne- 
lijk de animo om in de duinen of langs het strand te wandelen, zeer gering. 
 
Het aantal verkochte wandelroutes was dan ook erg laag, terwijl ook de verkoop van de 
strandgidsen een dieptepunt bereikte. 
De tweede druk van de wandelroute is iets gewijzigd, zodat de route een langere periode 
gebruikt kan worden, n.l. van begin juni tot eind augustus. 

 
Het is mogelijk, dat het geschreven Natuurpad van het IVN in de Noordduinen concurrerend 
werkt. Deze concurrentie zal echter gering zijn, omdat de route een andere opzet heeft en 
korter is dan de wandelroute van onze Vereniging. 
 
De verkoop van de routes en de strandgidsen geschiedt via VVV-Noordwijk en VVV-Noordwij- 
kerhout. Bij andere activiteiten, waarbij de Vereniging aanwezig is, zoals Boven-Volta- 
markt, Zwemvierdaagse, tentoonstelling e.d., worden de gidsjes in de stand verkocht. 

 
Hieronder volgt een overzicht van de verkochte exemplaren van 1975 t/m 1979 
 
  1975 1976 1977 1978 1979 TOTAAL 

Strandgids (Nederlands)   --   --  286  176   94    556 
Strandgids (Duits)   --   --   --  237   49    286 
Wandelroute (Nederlands)   92   23  243  158  102    618 
Wandelroute (Duits)   39   23  106   71   29    268 
 
In 1975 -vrij warme zomer- is aan het begin van het seizoen gestart met de verkoop van  
de Nederlandse uitgave van de wandelroute en halverwege het seizoen met de Duitse uit- 
gave. 
 
In 1976 -de zeer hete zomer- was het bijzonder onaangenaam om in de duinen te wandelen.  
 
In 1978 verscheen de Duitse uitgave van de Strandgids. 
 
Uit bovenstaand staatje valt duidelijk af te lezen, dat we voor de verkoop van de gidsjes  
een normale zomer moeten hebben en geen uitersten zoals in 1976 (heet) of 1979 (koud en  
nat). 
 
Dit jaar hopen we een "Natuurgids voor Noordwijk" te kunnen laten verschijnen. In dit gid- 
sje, dat zowel in het voorjaar als in zomer en herfst te gebruiken is, wordt informatie  
gegeven over de natuur in en om Noordwijk, toegangsbepalingen, wetenswaardigheden e.d. In  
het gidsje wordt een aantal wandel- en fietsroutes opgenomen, waarbij uitgebreide informa- 
tie wordt gegeven over wat men langs de route kan zien. 
 
We hopen dat dit gidsje kan bijdragen tot een beter begrip voor de natuur om ons heen 
 

E.Aartse 
 

jaarvergadering jaarvergadering jaarvergadering jaarvergadering jaarvergadering  
 
De jaarvergadering voor 1980 vindt plaats op VRIJDAG 29 FEBRUARI a.s. om 20.00 uur in  
het BUURTHUIS (voor de meesten nog beter bekend onder de oude naam Verenigingsgebouw) aan  
de Hoofdstraat, Noordwijk aan Zee. Ko de Korte zal dan iets vertellen over zijn ervaringen  
op Groenland. De heer De Korte is verbonden aan het Zoölogisch Instituut te Amsterdam. 

 
 
 
 




