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Uitnodiging voor de Jaarvergadering 2009 
 
Graag nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering 
van 2009, die plaats vindt op vrijdag 27 maart om 
20.00 uur in het Jan Verwey Natuurcentrum. De 
Jaarvergadering gaat vooraf aan de lezing over 
amfibieën, die start om 20.30 uur. De agenda ziet 
er als volgt uit: 
 

1. Jaarverslag 2008 
2. Financieel verslag 2008 
3. Verslag kascommissie 
4. Begroting 2009 
5. Benoeming nieuwe kascommissie 
6. Bestuursverkiezing 

 

Het jaarverslag en het financieel jaarverslag leest u 
elders in deze Strandloper.  
De kascommissie in 2009 bestond uit Rien Sluijs 
en Leo Schaap. In 2010 zijn Leo Schaap en Bart 
Faber aan de beurt. Leo Schaap treedt daarna af.  
 
In het bestuur zijn Peter Spierenburg en Jan Jacobs 
aftredend. Hiermee ontstaan twee vacatures in het 
bestuur. Peter Spierenburg (voorzitter) stelt zich 
herkiesbaar. Jan Jacobs treedt af. Leden kunnen 
volgens de reglementen tot voor de jaarvergadering 
kandidaten aandragen voor de vacatures.  
 
Graag tot ziens op 27 maart! 
 
Namens het bestuur, Franciska Faber, secretaris 

 

Educatieve Werkgroep 2008 
 

Door het werk van onze groep kunnen 
schoolklassen op een gezellige manier kennis 
maken met de natuur in en rond Noordwijk. Vorig 
jaar hebben 15 groepen het Jan Verwey 
Natuurcentrum bezocht. De nieuw ontwikkelde 
spellen kwamen daarbij goed van pas. De 
gevarieerde opdrachten zijn gerelateerd aan de 
leeftijd van de kinderen. 
Bij het vogelgeluidenspel leren de kinderen 
waarom vogels zingen en zetten ze de eerste 
schreden op weg naar het herkennen van 
vogelgezang. Het “hoempen”van de roerdomp 
zorgt altijd voor veel hilariteit en de imitaties van 
de spreeuw wekken be- en 
verwondering. 
Bij het landschapsspel 
worden de verschillende 
biotopen spelenderwijze 
verkend. 
Een dikwijls terugkerende 
activiteit is het uitpluizen 
van braakballen.  
Het is altijd vermakelijk om 
een vieskijkend kind te zien 
veranderen in een 
nieuwsgierige peuteraar. 
Het is ook een werkje, 
waarbij je niet kunt stoppen 
als het je eenmaal boeit. 
Behalve het binnen-
gebeuren, verzorgt de 
werkgroep ook excursies. In 
2008 kwam het vissen naar 

waterdiertjes bij  de duin- en boswandelingen. In 
totaal zijn er 17 excursies geweest. 
Werken met kinderen is heel dankbaar werk. 
Hoewel we een redelijk aantal vrijwilligers 
hebben, blijkt in de praktijk dat veel mensen toch 
een drukke agenda hebben. Daardoor komt het 
voor, dat we scholen moeten teleurstellen. Wie 
durft de uitdaging aan om af en toe eens te helpen 
bij de begeleiding? 
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met 
Nel Nooijen (tel. 071 3611347) of Ineke van Dijk 
(tel. 071 3616954 of e-mail 
vandijkineke@hotmail.com




