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IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN IVN 
 
We starten hier met een nieuw rubriekje, waarin iedere keer een ander kruid  
belicht wordt. Aangezien er heel veel leuke, lekkere, waardevolle en genees-
krachtige kruiden zijn, hebben we voorlopig ons kruit (d) nog niet verschoten. 
 

 
 
Boerenwormkruid 

- Een bosje gedroogd Boerenwormkruid verjaagt motten en houdt vlooien weg  
  uit de hondemand. 
- Thee van gedroogde bloemhoofdjes met veel suiker verbetert de spijsverte- 
  ring. 
- Kiespijn vermindert door te spoelen met een aftreksel van deze plant. 
 
Boerenwormkruid wordt ook wel genoemd: 
hondenbloem, pissebed en papenblad. 
 
Volgende keer nemen we een ander kruid onder de loupe. 
 
 

-------------- 
 
 
oproep oproep oproep oproep oproep oproep oproep oproep oproep 
 
Voor de kinderdoehoek in het Jan Verwey Natuurcentrum vragen we: 
- allerlei "natuurlijke" materialen zoals 
- veren       - denneappels 
- schelpen      - schijfjes hout 
- beukenootjes, eikels, kastanjes enz. - zeeschuim (sepia) 
- braakballen     - gedroogde grassen, bloemen, bladeren 
  
Ook vragen we allerlei "natuurlijke" zaken voor de verkoopstand: 
- zelfgemaakte jam of honing in kleine potjes 
- voorwerpen met/van gedroogde bloemen, schelpjes, veren, gevlochten grassen  
  of korenhalmen, volksschilderkunst 
- ingebrande schijven hout 
- schelpen en fossielen, zo mogelijk met vindplaats, maar zonder mag ook 
- zakjes met lavendel of andere kruiden 
- dieren of bloemen van brooddeeg of klei 
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- bosjes gedroogde kruiden 
- zakjes zaaizaad uit eigen tuin 
- kruidenplantjes uit eigen tuin 
 
Het blijkt dat deze artikelen gretig aftrek vinden en de opbrengst is voor  
een zeer goed doel nl.: HET JAN VERWEY NATUURCENTRUM. 
 
Doe allen mee !!!! 
 
 

-------------- 
 
 
 
OPENINGSTIJDEN JAN VERWEY NATUURCENTRUM 
 

 
 
De openingstijden van het Jan Verwey Natuurcentrum zijn gewijzigd. We hebben  
de openstelling op woensdagavond laten vervallen, omdat de opkomst dan mi-  
nimaal was. Ook de overige tijden zijn wat gestroomlijnd; elke keer op dezelf-  
de tijd geopend, dat is voor iedereen gemakkelijker te onthouden. 
 
De tijden zijn nu als volgt: 
 

WOENSDAGMIDDAG VAN 14.00 - 16.30 uur 

ZATERDAGMIDDAG VAN 14.00 - 16.30 uur 

ZONDAGMIDDAG VAN 14.00 - 16.30 uur 

Zegt het voort!     

 
Het Jan Verwey Natuurcentrum heeft van alles te bieden zoals: 

-  een rondleiding 
-  een diavoorstelling 
-  knutselhoek 
-  kinderlees- en speelhoek 
- bibliotheek 
- een verkoopstand met allerlei leuks en leerzaams 
 

U bent toch zelf al één of meer keren geweest? Vertelt u het ook eens  
aan de Buren of aan vrienden. We kunnen best nog wat meer bekendheid ge-  
bruiken. Zegt het voort! 
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De Vier Jaargetijden 
 
 
 
WINTER 
 
 
Als op een winterdag de sneeuwvlokken door de straten dwarrelen 
En het vriest dat het kraakt, 
's Avonds de lucht is schoongeveegd 
Lijken de sterren wel splinternieuw en de hemel naakt 
 
 
 
 
LENTE 
 
 
Als de sneeuw in de aarde gezonken is 
En de vogels komen aanvliegen uit het zuiden  
Grasgroene plekjes verschijnen en de eerste bloemen  
Dan kun je de voorjaarsklokken wel vast luiden 
 
 
 
ZOMER 
 
 
Als het koren steeds geler wordt 
En de vissen schaduw zoeken onder het blad van de waterlelie  
Een zomerse onweersbui voor een regenboog zorgt 
Dan is de wereld één grote kleurenorgie 
 
 
 
HERFST 
 
 
Als de takken van de appelboom 
Zwaar hangen van hun rode en gele vrucht 
De vogels wegtrekken en de nachten nevelig zijn 
Dan zitten er herfststormen in de lucht 
  
 
 
 

Sjaan van Kekeren - Brouwer 
 

 
 
 
 




