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Er werd niet alleen binnen het Jan Verweij Natuurcentrum werk verricht. Een aantal scholen ging 

graag naar buiten om de natuur echt te beleven. Helaas konden in oktober zes excursies geen 

doorgang vinden i.v.m. plensregens. 

 

BUITENEXCURSIES 

 

Maand School Gebied Aantal 

maart Zeehonk duin 28 

april Het Schippertje duin 12 

juni Zeehonk duin 28 

juli Zeehonk duin 20 

september Duinpieper Leeuwenhorstbos 16 

september Duinpieper Leeuwenhorstbos 17 

oktober Duinpieper Leeuwenhorstbos 16 

november Zeehonk duin 24 

          Totaal     161 

 

Met dank aan: Benno, Christine, Dick, Ibolyka, Ineke, Ingrid, Leen, Lotte, Margreet, Mart, Paul, 

Paulette, Riet, Robert en Willem. 

 

Nel Nooijen  

 

 

Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum het 

afgelopen jaar 

 
Over het algemeen zijn de inloopochtenden in 

2002 redelijk goed bezocht, met uitschieters in 

maart en april respectievelijk met 20 en 24 

bezoekers.  

Jammer genoeg heeft niet iedereen altijd genoteerd 

hoeveel leden er onder de bezoekers waren.  

Dat het bezoekersaantal sterk afhankelijk is van het 

berichtje dat erover in de plaatselijke weekbladen 

verschijnt, bleek op de eerste inloopochtend van dit 

jaar.  

Het Noordwijks Weekblad was niet verschenen en 

zowel de Zeekant als het Witte Weekblad hadden 

mijn persbericht niet opgenomen; op zaterdag 4 

januari beperkte het bezoekersaantal zich toen tot 1 

volwassene met 1 kind.  

Dat is jammer zeker gezien het feit dat 2 

vrijwilligers een half uur voor aanvangstijd de 

verwarming opstoken, opdat het behaaglijk is als 

de bezoekers komen. Tevens wordt er koffie en 

thee gezet, als er dan bijna niemand komt is dat 

wel frustrerend.   

Een begeleidende e-mail bij het persbericht van 

eind januari had succes, in alle drie de krantjes 

geplaatst! De indeling  van het rooster en de 

bereidheid van de vrijwilligers om de eerste  

zaterdag van de maand op te draven, is eigenlijk 

ook steeds goed gegaan, ik heb maar twee keer een 

noodsprong hoeven maken.   

Tijdens de inloopochtenden hebben we een aantal 

nieuwe leden geworven en o.a. 4 Natuurgidsen 

verkocht. Over het algemeen was het erg gezellig 

en dus contactbevorderend. Rest mij nog alle 

vrijwilligers te danken voor hun inzet. 

 

 Ingrid van der Meulen. 

 

 

 

 




