de publicaties Vogels van Noordwijk (1973) en
Vogels van Noordwijk en omstreken (1989). Ook
wordt gedacht aan de (gedeeltelijke) financiering
van een informatiebord bij de vijver Leeuwenhorst,
waar zoals bekend vooral veel eenden verblijven.
Balans
Het bestuur heeft de reserve voor Onderhoud en
Bouw omgezet in een reserve voor Inrichting en
Apparatuur en deze met € 4.000 verhoogd tot in
totaal € 11.000. Het bestuur heeft de reserve voor
Bestuursactiviteiten omgezet in een reserve voor

Speciale activiteiten en projecten en deze met €
5.000 verhoogd tot in totaal € 5.500. Het bestuur
heeft de reserve Strandloper omgezet in een
reserve Publicaties en deze voor dit moment
bepaald op € 2.500. De reserves voor
Gierzwaluwen en Wintervoeding blijven elk
gehandhaafd op € 500.
Rekening houdend met dit alles is de Algemene
reserve met € 11.911 gedaald tot € 3.753.
Koene Vegter, penningmeester
Noordwijk, januari 2007

OVERZICHT EDUCATIEVE WERKGROEP 2006
Nel Nooijen
De kleine, maar actieve kern van de Educatieve
werkgroep heeft in het oude Jan Verweij
Natuurcentrum tot de zomervakantie nog ruim 250
kinderen enthousiast kunnen maken voor de natuur
in en rond Noordwijk. Helaas moest Ineke door
onderbezetting van de vrijwilligers ook dit jaar
weer enkele scholen teleurstellen.
In april was het kinderjubileumfeest dat ook de
nodige voorbereiding vergde, maar het was een
knoertgezellige feestmiddag. De voorbereiding
voor het jaarlijkse feest, het herfstnatuurspel, ging
uiteraard gewoon door.
Een verhuizing is bij uitstek de gelegenheid om al
je verzamelde spullen goed uit te mesten. Ook deze
klus werd door een aantal gedaan. En nu we het
diorama missen zijn we druk bezig met het
ontwikkelen van een nieuw educatief program. De
herfst is bij uitstek het seizoen voor de
buitenexcursies. Een aantal scholen deed een
beroep op onze vrijwilligers om de natuur echt

buiten te beleven. In totaal 212 kinderen, verdeeld
over 13 groepen, kregen een excursie in het
Nieuw-Leeuwenhorstbos.
Maand
Januari
Februari
Februari
Mei
Mei
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni

School
Jeugdnatuurwacht
Schapedel
Schapedel
Schapedel
Schapedel
Dubbelburg
Antoniusschool
Antoniusschool
Horizon
De Rank
De Rank
De Rank
De Rank

Plaats
Aantal
Sassenheim
44
Noordwijk
7
Noordwijk
7
Noordwijk
6
Noordwijk
5
Valkenburg
18
Nieuw-Vennep
29
Nieuw-Vennep
19
Katwijk
22
Sassenheim
24
Sassenheim
24
Sassenheim
23
Sassenheim
23

Met dank aan Carola, Christien, Dick, Ibolyka,
Ingrid, Ineke, Jaap, Jenny, Leen, Lotte, Nel, Paul,
Paulette, René, Rob, Robert, Willem.

Herfstnatuurspel in de regen. foto: Piet Broekhof
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