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Annet de Willigen 

 
In oktober 2018 besloot het bestuur van de Oude 
Dorpskern om de opbrengst van de muzikale 
kerstwandeling te doneren aan onze vereniging. Maar niet 
zonder enige voorwaarden. De belangrijkste was dat het 
ten goede moest komen aan de jeugd. Zij dachten aan 
materiaal voor in het centrum, bijvoorbeeld een 
microscoop. Maar die was al aanwezig en aan andere 
materialen is geen gebrek. In januari was de officiële 
uitreiking van de check. Het was een goed 
bezochte kerstwandeling geweest en daardoor een 
dikke check van €3000,- ! Het is een eer dat wij 
deze donatie kregen, maar het schept ook 
verplichtingen … 
Er werd een groepje gevormd om ideeën uit te 
werken. Jaap en Ruurd Eisenga, Gab de Croock, 
Petra Sonius en Annet de Willigen zijn aan de 
slag gegaan. Het idee om een jeugdmagazine te 
maken lag al snel op tafel. Een magazine over de 
natuur in en rondom Noordwijk voor alle kinderen 
in groep 6 in de drie dorpen, Noordwijk-
Noordwijkerhout en De Zilk. Maar ja … hoe gaat 
dat er dan uitzien, hoe groot wordt het, wat komt 
erin, wat wordt de opzet enzovoort. Meerdere 
brainstormsessies waren nodig om tot een goed 
plan te komen. We maakten een indeling van de 
verschillende vormen van natuur en werkten die 
verder uit. Maar een blad met veel teksten spreekt 

kinderen nou niet echt aan. Oké dan komen er dus veel 
foto’s in, maar ja dat is ook niet zo eenvoudig. Toen kwam 
het idee om het te laten tekenen. Met tekeningen kun je het 
wat levendiger en speelser maken dan met foto’s. Wie kan 
er goed tekenen?? Nu verkopen wij in het natuurcentrum 
zoekkaarten en natuurboekjes van natuurillustrator Jasper 
de Ruiter. Misschien kan hij ons helpen? Er werd contact 
gezocht en al snel was er een afspraak gemaakt en stond 
hij op de stoep van het centrum. Ook hij was enthousiast 
over onze plannen. Toen konden we écht aan de slag! Ieder 
van ons kreeg een hoofdstuk dat uitgewerkt moest worden. 
Ruurd de tuin, Petra strand en zee, Gab slootje en polder, 
Jaap de duinen en Annet het bos en de excursies. De 
educatieve werkgroep heeft ook geholpen met ideeën en 
stukjes tekst. Omdat verschillende mensen verschillende 
schrijfstijlen hebben, moest alles herschreven worden in 
dezelfde stijl. Een leuke schrijfstijl voor kinderen van 10 
jaar. En dat kost een hoop tijd … Ook het uitzoeken wat er 
wel en niet in moet komen, het maken van puzzeltjes, 
weetjes, opdrachten en knutseltips. Het kostte meer tijd 
dan we dachten. 
Met Jasper hebben we nog twee keer afgesproken en wel 
in Hotel van der Valk in Breukelen. Hij woont namelijk in 
Veenendaal en dan is dat mooi er tussenin. Onder het 
genot van een lunch konden we onze wensen goed 
afstemmen en duidelijk maken. Zo ging ook hij aan de slag 
met zijn tekenwerk. Tientallen keren is er gemaild met de 
vraag hoe wij over de schetsen dachten en welke 
illustraties waar precies moesten komen. Ook komen er 
QR codes in waarmee de kinderen vogelgeluiden kunnen 
horen. Maar ook de ree en het damhert. 
In de zomer van dit jaar kwam er eindelijk flink schot in de 
zaak, het magazine kreeg goed vorm. Nu moesten alle 
spelfouten er nog uit en de puntjes op de i gezet.  Net even 
een woordje anders, een komma hier en een hoofdletter 
daar. Dat plaatje iets naar rechts, dat andere plaatje iets 
naar boven. Klopt de inhoud van de teksten wel echt? We 
hadden het geluk dat Petra het door haar collega’s van 
Naturalis kon laten checken.  
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Inmiddels is het magazine, dat de naam Het Strandlopertje 
heeft gekregen, drukklaar en zal het binnenkort officieel 
gepresenteerd worden. De eerste oplage is groot genoeg 
om de komende drie jaar aan alle leerlingen van groep 6 in 
de drie dorpskernen uitgedeeld te worden. Daarna kan het 
waar nodig aangepast en opnieuw uitgegeven worden. 
 
Het Strandlopertje verdient een spectaculaire lancering op 
de scholen, maar dat zit er door de coronamaatregelen 
helaas niet in. De werkgroep overlegt met de scholen over 
een verantwoorde manier om het magazine onder alle 

leerlingen van groep 6 te verspreiden.  
De werkgroep is enorm trots op het eindresultaat. Een 
prachtig jeugdmagazine van 44 pagina’s waarmee 
kinderen op pad kunnen in hun nabije omgeving. Zij 
kunnen met het magazine direct een koppeling maken met 
wat ze zien en de opdrachten zorgen ervoor dat ze niet 
alleen wat opsteken, maar vooral ook de natuur beleven. In 
het Jan Verwey natuurcentrum kunt u, zodra dit weer 
mogelijk is, bijvoorbeeld tijdens een inloopochtend, het 
eindresultaat bekijken! 
 

 
 
 
 

Enkele pagina’s uit  
Het Strandlopertje! 

 
 
 

 




