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Geluk hebben of afdwingen? 
 
Paul Paumen 

 

Het is vrijdag  “the day after…”  het regent hard, 

de hele dag al. Ik bedenk wat een mazzel we 

gisteren hebben gehad. 

 "Bij de voetbal zouden ze zeggen: 

geluk kun je afdwingen". Ik weet niet 

WIE dat geluk  voor ons heeft 

afgedwongen, misschien heeft Dick 

Passchier                                                 

bij volle maan een ‘zonnedans’ 

uitgevoerd!  

In elk geval, ondanks de slechte 

weersvooruitzichten, wandelden  er 

donderdag-middag (26 oktober) meer 

dan 350 kinderen met een honderdtal 

begeleiders bij een stralend zonnetje 

in het Leeuwenhorstbos voor het 

jaarlijkse Herfstnatuurspel! 

 

De bedoeling van deze dag is de 

kinderen een gezellige 

wandelmiddag te bezorgen en 

daarnaast door wat opdrachten en 

spelletjes hen wat meer vertrouwd te 

maken met de natuur.  

Deze opzet van de educatiegroep is 

ook dit jaar weer goed gelukt. De 

speurtocht door het herfstbos kon dit 

jaar uitstekend aansluiten bij het thema van de 

boekenweek  ‘aard van het beestje’, door in te gaan 

op de specifieke eigenaardigheden van elke boom, 

plant of dier.  

Zoals het roffelen van een specht, bewegen als een 

sprinkhaan, het verhaal over … en door … Riet. 

Waar slaapt een vleermuis, waarom verschillen de 

poten van vogels, wat vangt een spin in zijn web?  

Heel opvallend is dat de volwassen begeleiders 

vaak het meest fanatiek zijn bij het invullen van de 

vragenformulieren.  

Altijd erg leuk zijn de ideeën van kinderen over 

namen die je bijvoorbeeld aan een oude 

beukenboom kunt geven: Big beuk, Ben beuk, 

kwijlerd, mietje, oude tietenboom, oude breuk, 

holy tree, takkeboom , ouwe taaie enz. 

 

Ook dit jaar kregen wij weer de volle medewerking 

van de beheerder van het Zuid-Hollands landschap, 

die dit keer zelfs voor een mobiele ‘boskeet’ had 

gezorgd!  Met dank aan de familie Beuk kon 

opnieuw van de parkeergelegenheid ‘Dijk en Burg’ 

gebruik gemaakt worden. 

  

 

Terwijl ik dit schrijf denk ik terug aan de vele 

activiteiten die aan het Herfst-natuurspel 

voorafgaan, zoals voorbereidende wandelingen 

door het bos, brainstormsessies over de vragen en 

opdrachten, plakken, knippen en kleuren, 

ontwerpen en kopiëren van formulieren,  bezorgen 

van posters bij scholen, de pers informeren, de 

speurtocht uitzetten enz. Dat alles, maar vooral  als 

ik het beeld weer voor mij zie van tientallen 

kinderen  die met begeleiders ‘als een lang 

kleurrijk en bewegend lint’ achter elkaar het grote 

grasveld van het Leeuwenhorstbos oversteken, 

terwijl ze ondertussen heel intensief de 

keutelhoopjes van de konijnen tellen, dan denk ik:  

 

” Ja, het was zeker weer alle moeite waard!”  

 




