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Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum het afgelopen jaar 

 
Ingrid van der Meulen. 

 
Het totaal aantal bezoekers van de inloop-

ochtenden bedroeg in 2004  zo'n kleine 200; 

opgesplitst waren dit 75 kinderen en ruim 115 

volwassenen, waaronder ook  ongeveer 20 eigen 

leden. 

Over  de persberichten mogen we niet mopperen, 

ze worden over het algmemeen trouw geplaatst. De 

krant waar we het meest van op aan kunnen is "Het 

Witte Weekblad", de "Zeekant" slaat maar een 

enkele keer over, maar plaatst dan wel een 

berichtje in de Weekagenda. Of de"Week-Break" 

ons bericht plaatst kan ik niet controleren, omdat ik 

die niet ontvang. 

De inroostering van de vrijwilligers en hun 

bereidheid om de eerste zaterdag van de maand op 

te draven,  is zonder problemen verlopen. Ik heb 

dit jaar maar één keer iemand  moeten  laten 

vervangen. In een ander geval ontstond er 

verwarring met een excursie-ochtend, maar dat is 

door mensen zelf opgelost. De lijst is versterkt met 

4 enthousiaste nieuwe vrijwilligers en twee 

oudgedienden hebben afscheid genomen. Bij deze 

bedank ik Riet Alkemade en Toos Bom  voor  hun 

jarenlange inzet!     

Tijdens de Inloopochtenden hebben we ook weer 

een aantal nieuwe leden geworven en een flink 

aantal Natuurgidsen verkocht. 

Het doel van de bezoekers is divers, er zijn er die 

alleen komen kijken; maar er komen er ook met 

gerichte vragen. Soms wil iemand informatie over 

iets wat hij/zij gevonden heeft. Kinderen willen 

nog wel eens informatie of materiaal voor een 

werkstuk. Over het algemeen was het erg gezellig 

en dus contact-bevorderend. 

Rest mij nog alle vrijwilligers te danken voor hun 

inzet. 

 

 

Overzicht educatieve werkgroep 2004 

 
Nel Nooijen 

 

De kleine, maar actieve kern van de educatieve 

werkgroep heeft ook dit jaar veel energie gestoken 

in de nieuwe manier van voorbereiden van het 

traditionele herfstnatuurspel. Het is een project van 

vijf jaar om een natuuropdrachten-cartotheek op te 

zetten.  

Dit alles om de hectische voorbereidingsmaanden 

september en oktober te ontlasten. 

Dit jaar heeft de groep ook twee leskisten 

ontvangen van de Rabobank. De leskist “Bijen”is 

gebruiksklaar gemaakt. De kist “Bodem”zal in 

2005 ingezet worden. 

Ook al lijdt de groep al jaren aan een 

onderbezetting toch ging het normale educatieve 

werk, het ontvangen van groepen in het Jan 

Verwey Natuurcentrum en leiden van 

buitenexcursies, gewoon door. In  het afgelopen 

jaar hebben 26 groepen het  Natuurcentrum 

bezocht. In de maanden oktober en november zijn 

15 groepen o.l.v. een gids in het Nieuw-

Leeuwenhorstbos geweest. Helaas moest Ineke, 

onze coördinator van ’t groepenbezoek, een aantal 

scholen teleurstellen, omdat er overdag geen 

mensen beschikbaar waren. 

 

MAAND   SCHOOL                                PLAATS                          AANTAL   VOLW. 
 

jan. Duinpieper Noordwijk 12 3 

febr. Jeugdnatuurwacht Sassenheim 12 2 

maart Vinkenveldclub Noordwijk 25 6 

maart Kinderpartijtje Noordwijk  7 2 

maart Antoniusschool Voorhout 23 8 

maart Hoffenne Noordwijk 33 4 

april De Jutter Noordwijk 23 2 

april De Jutter Noordwijk 23 2 

april De Jutter Noordwijk 22 2 

april De Zeevlam Noordwijk 17 2 

mei Prinsenhof Noordwijkerhout 30 6 




