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Graaduinen in oude Strandlopers. 
:Oe b�doeling van,. het vol.,gend� stukje is niet om .een_ n·auwkèur!ge 

geschiedschrijving te geven, m�ar om impressies·u�t "het vesl�den op te 
doe� en Q9ms te .verg�lijken met' .het. h_ed.Èm.·.·ne · .imprèss;i.ea. wer�en 'opge
daaq uit drie jaargangen Mededelingenblad xan da vo&è�werk�9ep 
No.o:Qdwijk en -v:Ljf jaarg;:uae;en Stra,n�Uop�r. ·. 

· · · 

. . . . � -

- 'J;ets vertellen over het ont:�t-aan van .onze. v�reniging is n�et moge:
J;ijkJ zonder de· nam�n c t·e noatqen ·van Jan· Hoek; 'J:ohan· Moerkerk · � Kees 
v.d2Luyt. Dr:i·e natuurbeéèW�rmers en vooral 'ook natûurl:iefhebl>ers va.i1 
het eerste uur. Zi·j vormden van het ·begj.n ·ar ·de harde· kern van .de· · 

"Vos-�+ tj_esqlub". . . 

· ' \ ' 

. Tocti o·ok nog .een. andere naam, 'die van. Kees .Dee!der� Werkzaam b:tj. het 
Staa,tsbo�behèe:t _leidde hij vogelzà:ngexç�siès en vormde een qtántal . 
men�en diè vogeltjes in de ko·oi hielden tot natuurliefhebber�. Nog "twee 

· · namen, dan .  stopp�n we �:r:mee, en wel die van Arie Cramer en J$.n Glaá..:. 
be;cg�n. Een paar apá:rt. (nóg :steeds) ·a:ie onà.f'hankel.ijk van de eerstge-
noemden naar vógels keken. . 

. � . ' . 

_.Op een tochtje naar Zeeland, óp zoek naar ganzen, kwam de ge�achte op • 

. Lat�n we een soort Vogelwerlq�rqe:p Oprichten.· Een man. (of mens moeten 
we tegenwoordig zeggen) of ·:1!).'\ierden bij elkaar getrommeld e� in· het 
vroégere v:erenigingsgebouw 'werd een oprichtingsvergadèring'·b.elegd. 
Regensburg-de Mooy en Van Do�g�n-uit Den Haag gaven w�t-advi�zen • .  

Hoe het verder ging is dan té :rézen<in het Mededelingenblad ên"'later 
De Strandloper. ' 

In het eerste nummer van het -M�d�deÜ.�genblad (dat �n ,dit j.ubileum
PUII�Iqer is bijgevoegd) zien we de. ledén],ijst en de b�stuurssa.i).enstelling. 
Willam Baal bergen is voorzitter. en er. w:ordt. . vermel4 dat dit· �e.stuur 
vooJ:tlopig voor één jaar is benoemQ.+ .ma.a.r �·jiit., a.J.s �;vogelaar ver+J.ies je 
somei het gevoel voor ti.jd. Let ·u ook een§! 9P: ;t;>ij het §lt�je )'l�arnemingen. 
All� leden kunnen gaan waarnemen. Ook h�t V�Be*asi�l geeft a9te de 
pre�ence, t�rwijl excursies van het· eerste mo1]1ep.t a.:f. in het :p�ogr�a 
worqen opgenomen. 

. · .  

. . · · · _ 1 
In qet tweede. nummer komt het stookoliep;robl�em,ter ·�aprake�·F is.nog 
niets veranderd. _ · 

Een jaar,l�te� is er sprake van een groep jeugdleden, de voorlopers 
van de latere jeû.gdclub. Zij bli.jken Gierzwalll.wtellingen ged�n te heb
ben. Wist 'u �t in .h�t nieuwe· raadhuis een aantal sp·eciale g�erzwaluw
kasten �ijp. .in'geb.ouwd, waarvan de eerste door onzè verenigin� geschon-
ken 'is? ···. 

· . · · · · · · 
· · ·· . · · 

De �aam van Dick Passchier komt ook· naar voren. Hij gaat .een• begin 
maken met het kaartsysteem, waarop nog ·steeds· alle waarnemingen vermeld 
worq.en. · · 

· 

In het derde nummer van de derde jaargang wordt de nieuwbouw van het 
asiel aan het Dompad vermeld. Dit zal echter nog lang niet het grootse 
comP;lex worden dat er nu staat. 

In maart 1969 verschijnt het eerste ,nummer van de Strandlpper. Dè·. 
werkgroep is inmiddels een vereniging geworden. Ook de tekening van 
de strandloper als embleem van de Vereniging doet dan zijn intrede. 
Redactiecommissie: J.Vin,k., K.Verwey e,n J.v.Dijk. K�jltt u eens in dit 
nummer naar de redactie v� nu.. Jelle yul, t e.én .groot 9-eel ·van het num
mer met een gedegen verhandeling over de Kievit, compleet met litte
ratuurlijst. 
In de volgende nummers- zién we· dat de· jeu.gdgro·ep polderinventarisatie 
gaat doen en dat de aankomst van zomergasten bijgehouden gaat worden, 
Ook zeetrekwaarnemingen staan in de belangstelling, gezien een ar�kel 
over de trek van sternen, geschreven' door � • • • • •  Jelle van Dijk. 

·· 
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De �weedè jaargang beg�nt, traditiegetrouw, met een oproep om de 
contributie te .voldoen. Toeh 6 gu1den. In dit jaar wordt er ook een 
accent gelekd óp natuu.rbéhoi;d. Willelll Baalbergen schrijft een aantal keren 
onder het mötto: Duinweg�.... weg duinen. . 

De (lerde jaargang wordt gekenmerkt door een·steeds veelvuldi'ger gaan 
achrijyen van Diék Passchier. · 

· · 

Het: eerste nummer van de vierde jaargang, tre�t· direc.t -mi.jn aandacht 
als penningmeester. ]Jes .Aartse is ;i,nmi4d,�ls. de verenigingagelden gaan behe
ren en voor het eerst vers_chijnt e .t' eé.n .fi;r1a.nc:ieel overzicht. Hei saldo 
blijkt.: in 1971 .tE!rug�lopen te -�ijn van 1000; n.aar 700 gulden. De Strand
loper l:tostte toen ongev.eet;' 243 gulden, . te�!jl het. vog�.la�iel met 370 
gulden iets duurder was. Vergelijk dat eens met nu. -· · · 

Het ·bltjkt dat voor excursies vervoer geh.uurd JlloeQt -�orden, er waren nog 
niet ZÇ>Veel autobezitters onder de. leden. in dat ja$.r''wórdt ook een· exc·ur
sie naár �exel gehouden. Dit blijkt het begin te zijn van d�� WS:ddentra-
ditie. · · · 

· · · 

Ook wo+q.t ,ge�pr9ken ove;'.het besteiÎuningsplan buj,tengepied o.a. de Noord
duinen� Met dit bestemmingsplan zai de verenigin,g nög .veel te maken krij-
gen. Motel, strandafgangen en Cosmocenter. · 

De yereniging krijgt langzamerhand meer bekendheid. In de vijfde jaar
gang l�zen we dat er al in de gemeenteraad over de vogelvereni�ing gespro
ken WQfdt� Vraag van de geachte afgev

. 
a.ardigde de heer :Alkemade: '"Hoe tel 

je 4000 exemplaren van een soort op één dag'i. Het betreft hier zoals u 
zult b'grijpen trekwa.árnemingen. Antwoord van de· voorzi, tter.: · "�et gaat 
om een schatting". 

· · 

Het,gat van Pasma (kent u het nog) blijkt dat jaar gedicht. 
Als De Strandloper· zijn vijfde jaargang begint,blijkt de vereniging 

is een discussie gewikkeld te zijn over de doelstellingen. Wat hoort nu 
wel enwat niet op ons terrein. Alles wat met leefbaarheid-te !llaken :beeft 
of alleen toegespitst op natuur en direct·daarmee sa.merihangende milieu• 
zaken. Deze discussie duurt geruime tijd en langzamerhand komt de vereni-
ging naar voren zoals wij die nu kennen. · 

Onze v�reniging richt zich op-natuurbescherming. en de daarÎnee gepaard 
gaande milieubescherming. Hoe belangrijk andere zaken omtrent leefbaar
heid ook zlhjn, mèn kan niet alles en daar zijn dan weer andere vereni
gingen voor. 

Ai �ezende kom ik tot de conclusie, da·t de vereniging na· drie jaar 
werkgrpep en vijf .jaar zelfst�dig nu zijn .huidige. karakte;r gekregen 
heeft •. : Natuurlijk heeft zich een schaalvergroting voorgedaan, !llaar wezen
lijk ve.randerd,ne'ë. Daarom ii.)kt dit een goed moment om het gràsdu.irien 
in Str�dlope.rs, te staken. Tr.ouwens, als. u m�er, wilt lezen, �n de. biblio
.theek kunt u .de . oude Strandlopers inzien. · · · · 

�an Veefkin4 

.;.o-o..;.-o-o-o .... o-o;...o.;.. 

De ooievaar, h±j is de k.f.i'_lderbrenger �· · 

Daarop doelt, het rijm:pje uit. de folkiore 
"' .,; 

" Uiver, uiver, pielepoot 
Breng een kindje in moeders sc.hgot " 

-o-o-o.-o�o�o-o-o-




