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Herfstnatuurspel in de regen! 
 
Paul Paumen 

 

Zo’n 325 stoere deelnemertjes lieten zich door de 

regen niet weerhouden en meldden zich op 

maandag 21 oktober voor het Herstnatuurspel in 

het Leeuwenhorstbos. Samen met hun begeleiders 

speurden zij ca anderhalf uur door het fraaie 

herfstbos naar vragen en opdrachten, die dit jaar in 

het teken stonden van “reizen”. 

Ondanks het slechte weer, kreeg de regen weinig 

vat op het enthousiasme van de deelnemertjes die 

met volle overgave de vragen beantwoorden en 

opdrachten uitvoerden. Zij leerden deze middag 

hoe vogels, dieren, insecten en ook zaden hun reis 

door de natuur maken. Natuurlijk was er veel 

belangstelling voor actieopdrachten, zoals met een 

katapult de zaden van een esdoorn 

omhoogschieten. Daardoor was  te zien hoe, als 

een soort helikoptertje, het zaadje probeert zover 

mogelijk van de moederboom weg te komen om 

elders in het bos een plek te vinden voor het 

vormen van een nieuwe boom. Het imiteren van 

een reizende kikker die flinke sprongen moet 

maken om verder te komen leidde tot veel hilariteit 

bij de kinderen. 

 

Ten slotte werden nog kleine gedichtjes gemaakt 

over de herfst. Waarin te zien was dat het weer 

deze dag een belangrijke rol speelde. Bijvoorbeeld: 

“Ik zie bomen, ik ruik frisse lucht, ik proef de 

regen, ik hoor een zucht en voel mij nat” of  “Ik zie 

de mooie herfstkleur, ik ruik de lekkere herfstgeur, 

ik proef de koude lucht, ik hoor de vogels in hun 

vlucht en voel de regen, de regen! 

Alle opdrachten goed leverde de juiste slagzin 

“Natuurlijk reizen door het bos” De kleine “die-

hards” van deze middag kregen aan het eind van de 

wandeling een natuurkennis diploma. Juist deze 

groep kinderen inspireert de organisatoren volgend 

jaar met natuurlijk ‘beter weer’ een nieuwe 

speurtocht voor te bereiden. 

  

Over volgend jaar gesproken….!  Zin om eens een 

keertje mee te doen met de voorbereiding van het 

herftsnatuurspel of met de voorbereiding van 

ander spelletjes en ideeën om kinderen een leuk 

educatief uurtje in het Jan Verwey Natuurcentrum 

te bezorgen.  

Wij kunnen nog wel wat versterking gebruiken. 

Kom gewoon eens vrijblijvend in het Centrum 

kijken als we daar met een klas actief zijn. Ben je 

geïnteresseerd neem dan contact op met Nel 

Nooijen telf. 071-3626054 of Ineke van Dijk 071-

3616054. 

 

          

Nogmaals : De Vale Gier 
 
Dick Pekelharing  

 

De verhalen over gieren houden maar niet op.  

Nadat in 1998 in Noordwijk een lammergier werd 

waargenomen, volgde in juli 2000 een 

monniksgier. En ook deze keer werd de vogel  

gezien in Noordwijk.  

Over deze laatste gier verscheen een artikel in de 

Strandloper nr. 1 van 2001. 

In 2001 was het helemaal raak, want in juli streken 

er bij Noordwijk niet minder dan 18 Vale Gieren 

neer. Goed voor ruime aandacht in kranten en op 

televisienieuwsjournaals. En daarover in de 

Strandloper nr. 3 van 2001 een artikel van Hein 

Verkade. Dit artikel werd in Strandloper nr. 4 van 

2001 gevolgd door eveneens een artikel over die 

18 gieren, gevolgd door een (vertaald) artikel over 

de herintroductie van de Vale Gier in de Cevennen. 

En in de Strandloper nr. 2 van 2002 een artikel van 

Kees Verweij, die op zoek gaat naar gieren in 

Noordoost Spanje. Maar de " gieromania " is nog 

niet helemaal geweken, zoals verderop zal blijken. 

Misschien dat er elders in dit nummer nog melding 

van wordt gemaakt, maar in juni blijkt er  in 

Nederland een groep Vale Gieren te zijn aange-

komen van maar liefst 22 vogels ! Aangezien al 

deze berichtgeving de belangstelling voor gieren 

warm heeft gehouden, was dit voor mij reden de 

vertaling ter hand te nemen van een artikel over de 

Vale Gier op Cyprus, dat ik reeds vanaf 1998 in 

mijn bezit had. Een tweede reden was dat ik dit 

jaar voor de zesde achtereenvolgende keer de voor-

jaarstrek op Cyprus mocht meemaken en voor het 

eerst in die zes jaar geen enkele Vale Gier heb 

gezien.  Ik weet niet of de situatie zo rampzalig is 

als deze laatste melding doet vermoeden, maar het 

hiernavolgende artikel geeft wel een idee van de 

daar ontstane situatie. 




