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Voor een tiental actieve I.V.N. medewerkers was 1991 
een druk jaar. Dat een groot deel van de werkzaamhe
den zich binnen het Jan Verwey Natuurcentrum afspeel
de zal algemeen bekend zijn. Van dat "binnenwerk" 
werd het grootste deel besteed aan het ontvangen en 
rondleiden van schoolklassen en groepen. 21 klassen 
met in totaal550 kinderen bezochten het natuurcen
trum. Behalve uit Noordwijk kwamen zij uit Noordwij
kerhout, Rijnsburg, Katwijk, Sassenheim, Leiden, 
Voorschoten, Aerdenhout en Hazerswoude. Deze grote 
verscheidenheid werd mede tot stand gebracht met 
hulp van de Jeugdherberg in het Langeveld. 
Het programma dat de kinderen aangeboden kregen be
stond uit een rondleiding door de permanente 
expositie, gevolgd door een opdrachtenspel, welke ook 
al weer door I.V.N. leden werd samengesteld. Indien de 
tijd het toeliet onderzochten de kinderen het schelpen
gruis op (zeer) kleine schelpen. Naast de scholen meld
den zich nog eens 2 groepen ( 40 personen) voor een 
bezoek aan het Jan Verwey Natuurcentrum. 
Voorts kregen 2 klassen (56 kinderen) in de Noorddui
nen een rondleiding en 5 klassen (180 kinderen) in het 
Nieuw- Leeuwenhorst. 
Op de Kerkendag in september, met als thema het mi
lieu, kon het I.V.N. uiteraard niet ontbreken. In oktober 
werd het "actieve" jaar 199 1 afgesloten met het traditio
nele herfstnatuurspeL Onder een stralend blauwe he-

mel bezochten meer dan 200 kinderen het Nieuw-Leeu
wenhorst en leefden zich uit in allerlei natuuropdrach
ten. Met kijken en vergelijken, luisteren en tasten, met 
inzet van eigen kennis, natuurlijk hier en daar met hulp 
van ouders of begeleiders en waar nodig die van I.V.N. 
gidsen, moesten zij 25 antwoorden verzamelen. De vele 
positieve reacties bevestigden het succes van deze mid
dag. 
De winter wordt door de I.V.N. club gebruikt om de pa
pieren op orde te krijgen. Zo staan o.a. de rondleidin
gen in het duin en Nieuw-Leeuwenhorst beschreven na 
opnieuw gecontoleerd te zijn; krijgt de permanente ex
positie in het Jan Verwey Natuurcentrum een nieuw op
drachtenspel en moet er voor de nieuwe tentoonstelling 
ook één samengesteld worden. 
De I.V.N. ers hopen (natuurlijk) op een (natuurlijk) 
vruchtbaar 1992 . 
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De jeugdclub (9 - 11 jarigen) telt dit jaar ruim 20 enthou
siaste kinderen en wordt geleid door 4 vaste personen 
die met elkaar een programma opstellen met zoveel mo
gelijk verschillende activiteiten en onderwerpen. Ons 
seizoen loopt gelijk met het schooljaar, dus van septem
ber tot en met juni. 
De ene week is er een bijeenkomst op vrijdagavond 
(7-8 uur) in het Jan Verwey Natuurcentrum, de andere 
week gaan we op zaterdagochtend op excursie. Diverse 
leden van de vereniging dragen hun steentje bij door 
iets over een bepaald onderwerp te komen vertellen 
waar we als leiding erg blij mee zijn. Met Rien Sluys 
hebben we weer naar de trekvogels gekeken, en onder 
leiding van Mart Gielen hebben we een heel geslaagde 
paddenstoelenexcursie in het duin gehad. Ondanks het 
vreselijke slechte weer hebben er enkele jeugdleden 
deelgenomen aan de landelijke jeugdvogeldag. 
Dick Passchier stond als elk jaar weer klaar om ons mee 
te nemen naar het Leeuwenhorstbos om de nestkasten 
schoon te maken en in mei gaan we samen met hem de 
ladder op om te kijken naar de broedresultaten. 
Ook was het Sinterklaasfeest weer erg gezellig, on-
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danks het feit dat de Pieten dit jaar helaas niet aanwe
zig konden zijn. We hebben een bezoek gebracht aan 
het Schelpenmuseum in Scheveningen waar we een leu
ke rondleiding kregen. Vooral over de aquaria met de 
inktvissen waren de kinderen erg enthousiast. 
In januari heeft Hein ons veel verteld over de sterren en 
planeten, toch altijd weer een "spannend" en boeiend 
onderwerp. In februari heeft Henk van Duin ons ver
schillende soorten vogelringen laten zien en 't hoe en 
waarom ervan uitgelegd. 
Tijdens de excursie naar Lisse, o.a. het Keukenhofbos, 
hebben we maar liefst 5 Ooievaars gezien. 
Op het programma voor de komende tijd staan verder 
nog een excursie naar het Warmonderbos, waar altijd 
erg veel vroege voorjaarsplanten te vinden zijn, een bo
demdiertjes-excursie, Nachtegalen luisteren en na de 
feestavond natuurlijk weer de traditionele roeiexcursie 
in Nieuwkoop als afsluiting. 
In mei gaan we naar Zeist, maar liefst een heel week
end, iets waar we ons met z'n allen nu al op verheugen! 
We willen graag alle mensen die ook dit seizoen weer 
voor ons klaar stonden (ouders, leden van de vereni
ging) hartelijk bedanken voor hun hulp. 




