
 

Twee jubilea 
 
Sjaan van Kekeren-Brouwer 
 
Van de 40 jaar zijn wij zo’n 25 jaar lid.  
Dus twee keer feest. Aanvankelijk geïnteresseerd 
in de verenigingsavonden, al vlug smaakte dat naar 
meer. Dus werd de IVN-cursus gevolgd. Met een 
leuke groep mensen deden we enthousiast 
natuuronderzoek, liepen met ‘kenners’ mee en 
werkten hard om zo goed mogelijk voor de dag te 
komen tijdens het examen. Daarna volgden 
speciale milieucursussen. Oh, wat waren we (en 
ben ik nog steeds) bevlogen. En toen kwam door 
toedoen van burgemeester Bonnike het 
noodgebouw van de Openbare Bibliotheek 
beschikbaar en kon het Jan Verwey Natuurcentrum 
worden ingericht.  
Eli en ik pionierden samen met veel andere 
mensen. We vonden het wiel weer uit, schuurden, 
verfden, reinigden, knutselden, maakten plannen 
en koffie en bedachten ons deel van de expositie: 
Duin en Strand. Het mocht niet veel kosten, dus 
van oud sloophout, tweedehands meubels en veel 
‘georganiseerde’ hulpgoederen werd in korte tijd 
een permanente tentoonstelling op poten gezet. 
Hectisch was het, maarrrrr……… LEUK!  
We sliepen er bijna!! 

Op de 16de juni 1984 openden de deuren van het 
nog steeds geliefde Jan Verwey Natuurcentrum. 
De natuur in en rond Noordwijk werd getoond. 
Met veel plezier denk ik terug aan de kerktoren 
met het beierende klokje, de polder in het klein, het 
bos, het duin en strand en de afvalhoek. In 1985 
deden we mee met de Noordwijkse 
bloemmozaïeken. Tja het kon niet anders of het 
moest een levensboom worden met lucht, aarde en 
water. Helaas wonnen we niets omdat we er 
dennenappels bij gebruikt hadden. Oh la la, dat 
mocht beslist niet van de wedstrijdcommissie. 
 
In 1986 bestond onze vereniging 20 jaar en 
organiseerden we met elkaar een ooievaarsproject 
en scholenwedstrijd. Met de winnende schoolklas 

togen we per bus naar het Liesveld en adopteerden 
we ooievaar Joris. Helaas heeft Joris zich niet 
genesteld in Noordwijk. Wel ‘ooievaars’ met korte 
pootjes oftewel Nijlganzen. 

 
Je zou denken dat we alleen maar hard werkten, 
maar één keer per jaar vierden we met alle 
vrijwilligers een feestje met spelletjes, grapjes, 
hapjes en drankjes.  
Over feestjes gesproken. Dick Passchier werd 50 

en dat moest worden gevierd. Met Annie van den 
Oever als sinterklaasje en zeven grote zwartepieten 
gingen we op pad om Dick te verrassen. Laten we 
nu onderweg een jong streberig politieagentje 
tegenkomen. Of we wel wisten dat we niet 
verkleed over straat mochten? Nee wij wisten van 
niets, lachten eens vriendelijk en gingen gewoon 
verder. 
Maar er kon niet alleen gefeest worden. De ene 
expositie na de andere zag het licht. Veel materiaal 
konden we lenen bij musea in Leiden. Hoogtepunt 
was “Duimelijntje”, waar alle Noordwijkse scholen 
op af kwamen, na veel persoonlijke p.r. Ook “Kijk 
op de Natuur”, creatieve werkstukken van leden en 
de fototentoonstelling  “Noordwijks Groen nu en 
toen” mochten er zijn. Tussendoor was er nog een 
bloembollenkweekwedstrijd van de wijkvereniging 
Duinpark. Dit zijn zo van die dingen die mij zijn 
bijgebleven, zonder volledig te zijn.  
Actief zijn Eli en ik al jaren niet meer in het Jan 
Verwey Natuurcentrum, want ons hart ligt niet 
alleen in de natuur, maar nog ietsje meer in de 
cultuur. Vandaar dat we na de natuuractiviteiten 
medewerkers zijn geworden van museum Oud 
Noordwijk  
We vinden de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming nog steeds een dijk van een 
club met fijne mensen met een kritisch oog en oor 
voor onverlaten die van onze natuur af willen 
knabbelen. We hopen nog heel lang te kunnen 
genieten van de vereniging. 
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