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Informatie over de Educatie Werkgroep 
 

De organisatiestructuur. 

De voorzitter/coördinator is Nel Nooijen (tot begin 2009 was dit Dick Passchier); 

de contactpersoon voor de werkgroep is Ineke van Dijk (telefonisch en voor e-mail), zij vormt met Nel een 

ideale “twee-eenheid”, onze (interne) notulist is Ingrid van der Meulen. 

Tot de vaste leden van de werkgroep kunnen gerekend worden (in alfabetisch volgorde): Ankie van Koppen, 

Annet de Willigen, Carola de Vreugd, Christien Alkemade, Dick Passchier, Ibolyka Meijer, Ineke van Dijk, 

Ingrid van der Meulen, Jaap Eisenga, Jenny Deelder, Leen Schouten, Mariska de Graaff, Nel Nooijen, Pieter 

de Jong, Rob Timmerman, Robert Sluys en Wim 

Baalbergen.  

Dat zijn er nogal wat, ze komen niet allemaal naar de 

vergaderingen van de werkgroep die standaard op de eerste 

donderdagavond van de maand worden gehouden. Het zou 

dan ook wat druk worden in de – toch vrij grote - keuken 

waar we dan zitten. Voor sommigen is de donderdagavond 

een vaste avond voor een andere activiteit, anderen 

vergaderen niet zo graag maar doen gelukkig wel mee met 

(sommige) activiteiten. 

Tot de echte vergadertijgers, die vaak of (bijna) altijd op de 

vergaderingen aanwezig zijn horen: Annet, Christien, Dick,  

Ineke, Ingrid, Mariska, Nel, Pieter, Rob en Ibolyka. 

Als je  onder elkaar gaat zetten waar we mee bezig zijn, dan 

komt er nogal wat samen, te noemen valt b.v. 

 het (scholen)bezoek aan het Jan Verwey Natuurcentrum 

 het (scholen)bezoek aan het bos (meestal Nieuw Leeuwenhorst) 

 het (scholen)bezoek aan het duin 

 het (scholen)bezoek aan het strand (voor Noordwijk) 

 de organisatie van slootdiertjes-excursies (bij Offem) 

 de organisatie van het jaarlijkse Herfstnatuurspel 

 de informatievoorziening in het centrum 

het – zo nodig - zorgen voor begeleiding bij de activiteiten van de Jeugd Natuurclub. 

het bemensen van de informatie-“kraam” bij diverse evenementen. 

 

Het bezoek aan het Jan Verwey Natuurcentrum. 

 

Dit zijn bijna altijd schoolklassen, het aanmelden 

is bij Ineke, die dan verder alles regelt. De (JVC-) 

begeleiders worden gezocht binnen de educatieve 

werkgroep. Bij het zoeken van deze vrijwilligers 

wordt gelijk al de geplande activiteit vastgesteld, 

te denken valt hierbij aan het landschapsspel, 

braakballen pluizen, diverse spelletjes doen, 

kaartjes met vragen over (o.a.) het strand, 

vogelgeluiden, enz. 

 

 

Hoe was de ontwikkeling in de belangstelling 

voor een bezoek aan het JVC? 

 

 

In 2006 (raar jaar) tot sept. 211 kinderen, plm. 13 klassen,      minimaal 26 JVC-begeleidersbeurten 

in 2007 inrichtingsjaar nieuw (tijdelijk) centrum.  141 kinderen, 7 klassen, plm. 16 JVC-begeleiders 

in 2008        330 kinderen, plm. 15 klassen,      minimaal 35 JVC-begeleidersbeurten 

in 2009         436 kinderen, plm. 19 klassen,      minimaal 50 JVC-begeleidersbeurten 

Ook hier weer in de loop van de jaren een duidelijke en toenemende stijging van het bezoek. 
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Noot: Per klas zijn ten minste twee begeleiders van de E.W.G. nodig, dit is wel het absoluut minimum om te 

kunnen werken, meestal zijn het er meer (maar we registreren dat niet). Het dubbele aantal begeleiders (dus 

vier per klas) zou mooi zijn, dat proberen we wel en het lukt ook nog vaak, maar het kan helaas niet altijd 

gerealiseerd worden. 

De laatste jaren zijn vanuit de E.W.G. hier regelmatig (o.a.) actief (in alfabetische volgorde):  

Ibolyka, Ineke, Ingrid, Jenny, Leen, Nel, Pieter, Rob, en Robert. 

 

Het bezoek aan het bos. 

Dit is het bos van Nieuw Leeuwenhorst en het zijn 

bijna altijd schoolklassen, maar soms zijn het 

“partijtjes”. Zij melden zich hiervoor aan bij Ineke, 

die dan weer voor de verdere afspraken en voor de 

benodigde begeleiders (uit de educatieve 

werkgroep) zorgt. Naar alle betrokkenen wordt 

duidelijk afgesproken vanaf welke ingang we 

starten (Dijkenburg of het Koetshuis). 

Het is (meestal) echt fijn om met de kinderen door 

het bos te lopen en dan mee te maken hoe ze zich 

verwonderen over alles wat er in de natuur te 

vinden, te ruiken en te proeven is. 

Hoe heeft de belangstelling zich hier in de 

afgelopen jaren ontwikkeld? 

 

in 2006      212 kinderen,      13 excursies, met  plm.   15 begeleiderbeurten. 

in 2007  306 kinderen,      14 excursies, met  plm.   20 begeleiderbeurten. 

in 2008  299 kinderen,      14 excursies, met  plm.   20 begeleiderbeurten. 

In 2009               281 kinderen,      14 excursies, met  plm.   20 begeleiderbeurten. 

De laatste jaren zijn uit de E.W.G. hierbij regelmatig actief: (o.a.): Leen, Nel, Pieter, Rob, Robert en Wim. 

 

Het bezoek aan het duin. 

Als een school het wil dan gaan de E.W.G.-

begeleiders met ze naar het duin, dat is (bijna) altijd 

het duin ten noorden van Noordwijk. De 

aanmeldingen komen weer bij Ineke, die dan verder 

alles weer regelt en er de begeleiders bij zoekt. 

In 2008 waren er plm. 25 kinderen, 1 klas, met 2 

begeleiderbeurten. 

In 2009 waren er weer ongeveer 25 kinderen, 1 klas, 

met 2 EWG-begeleiders actief in het duin. De laatste 

twee jaar zijn uit de E.W.G. (o.a.) hierbij betrokken: 

Rob en Robert. 

Het bezoek aan het strand. 

In 2009 was er éénmaal een bezoek van een 

schoolgroep aan het strand. Het was nog vroeg in het jaar (half maart), slecht weer (het regende en er stond 

een harde wind uit zee); opmerkelijk was dat de (jonge) 

kinderen totaal niet gekleed waren op dit strandbezoek. Ze 

hadden aan wat ze normaal naar school aan hadden, 

niemand had “een extra laagje kleding” aan. 

De kinderen hebben nog leuk wat bijzondere dingen 

gevonden, maar toen een aantal  kinderen het te koud 

begon te krijgen - en het te verwachten was dat dit met de 

rest van de groep ook zou gebeuren - zijn we met de hele 

groep eerder aan de terugweg begonnen dan de bedoeling 

was. 

In 2009 ging het om zo‟n 20 kinderen, 1 schoolklas met 2 

EWG-begeleiders: Leen en Rob. 
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De slootdiertjes excursies. 

De slootdiertjesexcursies worden pas een jaar of twee 

aangeboden/gevraagd. De belangstelling hiervoor neemt 

toe. 

Ook in dit geval zijn het bijna altijd (maar niet altijd) 

schoolklassen die daarvoor interesse hebben, het 

aanmelden en het verdere “regelen” loopt weer via 

Ineke. De excursies vinden plaats bij de slootjes tussen 

Offem en de N-206. 

Je staat er versteld van wat je daar zoal kan vinden, het 

is wel zaak om daar in de juiste tijd van het jaar bij te 

zijn, later in het jaar groeien (daar) de sloten dicht met 

riet en is het moeilijk “vissen”. Te vroeg is echter ook 

niet goed want dan is alles nog in diepe rust in de slootjes en valt er niets te vinden. 

In 2008 waren er plm. 50 kinderen, 2 klassen, met 8 begeleiderbeurten. 

In 2009 waren er       97 kinderen, 5 klassen, met 20 begeleiderbeurten. 

De laatste jaren zijn uit de E.W.G. hierbij regelmatig actief: (o.a.) Annet, Dick, Ineke, Ingrid, Nel, Pieter, 

Rob, Robert en Wim. 

 

Het Herfstnatuurspel. 

Elk jaar (nu al 32 jaar) wordt op de woensdagmiddag in de 

Herfstvakantie van de basisscholen in het bos van Nieuw 

Leeuwenhorst voor de jeugd uit de regio het Herfstnatuurspel 

georganiseerd, met – voor de kinderen – elk jaar weer nieuwe 

opdrachten/uitdagingen. Wij hebben daarbij elk jaar weer de volle 

medewerking van het Zuid-Hollands Landschap en hun 

boswachter (Maarten Laming) en vrijwilliger (Johan van Tol). 

Na heel veel uren voorbereiding, verspreid over een flink aantal 

weken, breekt dan toch de ochtend aan waarin alles opgebouwd 

moet worden. Het „spoor‟ moet uitgezet worden met alle 

bijbehorende opdrachten, de informatiestand wordt opgezet en op 

het Westeinde moeten afzetlinten en informatiebladen 

opgehangen worden. Het is altijd spannend hoe het weer zich op 

zo‟n dag zal ontwikkelen. Gelukkig is het weer meestal 

meegevallen. 

De laatste jaren wordt er door de E.W.G. heel voorzichtig met de publiciteit rond deze activiteit omgegaan, 

wat er bekend wordt gemaakt is speciaal gericht 

op de schooljeugd. Schriftelijk worden de 

scholen benaderd uit Noordwijk en de directe 

omgeving (nu Noordwijkerhout, Voorhout, 

Sassenheim, Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg).  

Op die manier houden we het aantal 

deelnemende kinderen op die middag bewust 

beperkt tot rond de 325. Eén keer had een 

weekblad er (goedbedoeld) toch lucht van 

gekregen en was het in dat blad gepubliceerd. 

Prompt kwamen er zo‟n 500 kinderen en dat 

bleken er teveel te zijn, er ontstonden bij de 

verschillende opgaven en opdrachtposten 

opstoppingen. Dat proberen we - sinds die tijd - 

te voorkomen. Tijdens zo‟n dag hoor je van alle 

kanten zeer positieve geluiden; de kinderen 

vinden het geweldig, de ouders staan er versteld van dat zoiets nog gratis kan en de vrijwilligers gaan met 

een zeer voldaan gevoel naar huis. 

Vrijwel de hele Educatie Werkgroep is (als ze niet door werk verhinderd zijn) daarbij – op één of andere 

manier – betrokken. 
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De informatievoorziening in het centrum. 

Bedoeld wordt hiermee de verschillende panelen en 

vitrines die her en der in het Jan Verwey Natuur-

centrum staan. 

Een flink deel is informatie voor iedereen die het maar 

wil lezen, een ander deel is onderdeel in een spel dat 

met groepen / schoolklassen wordt gedaan. Zij hebben 

op kaartjes een aantal vragen staan en de antwoorden 

moeten “ergens” in het centrum gezocht worden. 

Je kan het zien als een opvolging van het voormalige 

Diorama. (We missen het nog elke keer als er weer 

groepen in “ons centrum” komen). 

De panelen komen nog uit het oude centrum en zijn 

toen gemaakt door de tentoonstellingsclub: Kees 

Verwey, Leen, Nel en Margreet Koop. 

Een beetje in deze lijn is ook de informatie die Ineke – 

op verzoek – geeft aan scholieren die haar – meestal per 

email – vragen om informatie. Vaak is dit bedoeld als 

ondersteuning voor werkstukken of spreekbeurten die 

de kinderen voor school moeten maken. Dit is wel geen 

informatieverstrekking “in het centrum”, maar het is in ieder geval vanuit of namens het J.V.C. 

 

Het – zo nodig - zorgen voor begeleiding bij de activiteiten van de Jeugd Natuurclub. 

Tot half 2009 lag de coördinatie van de 

Jeugd Natuurclub bij Nel Nooijen, ongeveer 

halverwege het jaar heeft zij dit 

overgedragen aan Annet de Willigen (ooit 

zelf een lid van onze Jeugd Natuurclub). 

  

 

 

 

 

 

 

De coördinator bepaalt wat voor activiteiten er georganiseerd 

worden en waar die plaats vinden en vraagt daar zelf de 

begeleiders voor.  

Een aantal activiteiten van de Jeugd Natuurclub wordt begeleid 

door de vrijwilligers vanuit de Educatieve werkgroep, de laatste 

jaren (o.a.): Annet, Dick, Ineke, Leen, Nel, Rob en Robert. Mariska maakt dan vaak foto‟s. 

 

De “bemensing” van de informatie-“kraam”. 

Op uitnodiging – die langs verschillende kanalen binnen kan komen - wordt er een informatiekraam bezet 

met informatie over het doen en laten van de “Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk” en 

het gebruik van het Jan Verwey Natuurcentrum. 

In 2007 hebben  we met een stand gestaan in de Amsterdamse Waterleidingduinen (ingang Oase) tijdens een 

open dag van Waternet. De organisatie daar was erg goed, het bezoekersaantal redelijk groot en de 

belangstelling van het publiek was goed. In de stand konden de kinderen een opdrachtformulier halen 

waarop ze aan konden geven welke vogels ze in de Oranjekom zagen. We hebben daarbij veel informatie 

over onze vereniging kunnen geven. 

We zijn in 2008 aanwezig geweest bij “Kunst in Duin” in het Piet Florisdal (nabij de Duindamse Slag). Dit 

evenement duurde een hele week, maar wij hebben alleen de zaterdag gestaan. De belangstelling voor onze 

informatiekraam viel erg tegen en het thema van de happening in het duin correspondeerde ook niet echt met 

onze vereniging, kortom een beetje zonde van de tijd die er in is gestoken. 
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In 2009 zijn we ingegaan op een verzoek van het Zuid-Hollands Landschap om een kraam te bezetten op hun 

“open dag” in het landgoed “Huys te 

Warmont”, die in het kader stond van hun 50- 

jarig bestaan. Alleen al door de enorme hulp 

en ondersteuning van het Z.H.L. bij onze 

activiteiten in Nieuw Leeuwenhorst stonden 

we vanaf het begin al achter hun verzoek. We 

hebben met z‟n allen het geweldig getroffen 

met het weer, de belangstelling van het 

publiek was overweldigend, er was voor het 

publiek een prachtig programma met “voor elk 

wat wils” en er was een keur van kraampjes 

waar informatie over tal van verenigingen en 

organisaties te krijgen was, maar ook allerlei 

leuke dingen te koop of te eten was. De 

bezetting van de stands werd door het Z.H.L. 

op een geweldige wijze verzorgd met eten en 

drinken (waarvoor een apart gedeelte ingericht 

was in het park). Geweldig om daaraan mee te hebben gedaan. 

Als er ergens een “kraam” wordt neergezet zijn daar per keer een flink aantal vrijwilligers bij betrokken, per 

keer zo vier tot zes personen. Gelukkig zijn dan ook andere mensen vanuit de vereniging bereid hierin mee te 

draaien. 

De laatste jaren zijn daar (o.a.) bij actief geweest: Annet, Christien, Ineke, Ingrid, Jenny en Nel, met (als 

niet-E.W.G. collega) Anneke Swanen. 

 

Totaaloverzicht (van de afgelopen paar jaar): 

In 2009 is de situatie dat er schoolklassen komen uit de gemeenten (in alfabetisch volgorde): 

Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Voorhout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit overzicht vallen de eerste twee jaren uit de toon doordat ze over een jaar gaan waarin ons thuishonk 

niet meer of nog niet volledig bruikbaar was. In die tijd konden de buitenactiviteiten gelukkig (vrijwel) 

ongestoord doorgaan. Maar ook de vooruitgang in 2009, vergeleken met 2008, is opmerkelijk. De 

scholen/groepen weten ons blijkbaar steeds beter te vinden en de groep begeleiders vanuit de Educatie 

werkgroep heeft gelukkig uitbreiding ondergaan. Gelet op de sterke stijging in de E.W.G.-begeleidingen 

hebben we op – liefst zo snel mogelijk – meer uitvoerende medewerkers nodig, die dus in staat zijn – zo 

nodig na wat “meelopen” zelfstandig in de begeleidingen mee te helpen. Heeft u dus interesse, neem dan 

contact op met Nel Nooyen, of kom langs in het J.V.C. op de eerste donderdag van de maand (om 20.00 

uur), of tijdens één van de inloopochtenden (de eerste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur). 

 

Rob Timmerman. 

 
foto’s:  Mariska de Graaff (dat is op de foto’s dan aangegeven)  en Ineke van Dijk (waar links onderaan niets staat) 

0

20

40

60

80

100

Klassen EWG-

begeleidingen

2006

2007

2008

2009

0

200

400

600

800

1000

2006 2007 2008 2009

Aantal jeugd




