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Natuurpuzzelfeest 
 
In de afgelopen herfstvakantie stond ons Jan Verwey Natuurcentrum bol van  
de activiteiten. Zo'n 160 kinderen, vaders en/of moeders bezochten ons om  
mee te doen met het natuurpuzzelfeest. 
In alle ruimten was wel iets te doen en 26 vrijwilligers stonden klaar om  
de kinderen te helpen. 
Allereerst het begin in de grote tentoonstellingsruimte. Ieder kind kreeg  
daar een kaart met vragen die beantwoord moesten worden. Die vragen varieer- 
den voor de verschillende leeftijdsgroepen. Overal stonden kinderen met el- 
kaar te discussiëren of lagen op de vloer om hun antwoorden op te schrijven.  
Ook kwam er wel eens een kind naar de balie, dat het echt niet meer wist. Dan  
stond er steeds een vrijwilliger klaar om bij te springen. 
Na al die min of meer moeilijke vragen was er een heerlijke ontspanning in  
de grote vergaderzaal, die omgetoverd was tot doezaal. Allerlei spelletjes  
stonden daar klaar, zoals: Denappels gooien, Esdoornvlinderspel, Schelpen- 
en Bomenvragen, de Natuurvragenkast, de Voelzakjes en nog meer. Ook stond  
daar onze geschilderde herfstboom, waarop groene en rode linten moesten  
worden geplakt, met wat wel en wat niet in de natuur mag. 
We weten nu dat we (inclusief de taalfouten) niet tegen de bomen mogen  
plasen, geen fikie steken en wel op de padden moeten blijven. 
Na de doezaal werd er even uitgerust in de Bibliotheek, waar een mooie serie 
herfstdia's werd vertoond met een daarbij behorend leuk verhaal. 
Aan het einde van al deze activiteiten gingen alle kinderen naar buiten om  
de laatste natuurvragen te beantwoorden, waarna ze bij het inleveren van  
hun opdrachtenkaart verrast werden met een verguld esdoornzaadje op een 
esdoornkaart. 
Na drie drukke middagen werden de zalen door de vrijwilligers weer in de  
oude staat teruggebracht. De formulieren werden nagekeken en de prijzen be- 
zorgd. 
Al met al een fijn feest, voor zowel kinderen als vrijwilligers. Hopelijk  
volgend jaar weer! Ik teken ervoor, 
 

Sjaan van Kekeren—Brouwer 
 

-------------- 
 

GEZOCHT 
 
Wie heeft er gebruiksvoorwerpen en/of siervoorwerpen, welke van schelpen  
(b.v. parelmoer) zijn vervaardigd en wil deze enige maanden in bruikleen  
afstaan voor de inrichting van een vitrine over het onderwerp "Gebruik  
van schelpen". Deze vitrine zal zich uiteraard bevinden in het Jan Ver- 
wey Natuurcentrum. 
 

Aanbiedingen en inlichtingen 
Eli van Kekeren 
Hendrik Vinkhof 49 
Noordwijk 
tel.01719 — 15237 
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Kleine sneeuwklok 
 
 
Midden in de winter 

       in het nieuwe jaar  

Staat de kleine sneeuwklok 

       al parmantig klaar 

Om bij de eerste zonneschijn 

       haar neusje buiten te steken  

En al sneeuwt het en is het koud 

       ook al duurt het weken  

Zij laat haar mooie jurkje 

       ragfijn wit met groen  

Opeens als een klokje tinkelen 

       ook haar blaadjes gaan eraan meedoen  

Mijn oren genieten van dat concert 

       mijn ogen strelen haar  

Mijn hart gaat sneller kloppen 

       is het echt waar?  

Ben ik niet aan het dromen 

       is na de wintertijd  

De lente nu al aangekomen? 
 
 
 
              Sjaan van Kekeren-  

                             Brouwer 
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De Aardbeiboom 
 
 
Tijdens onze herfstvakantie in de Provence in Zuid-Frankrijk ontdekten  
we een bijzonder lid van de Heidefamilie, n.l. de Aardbeiboom. 
Deze boom blijft altijd groen en kan 6 tot 10 meter hoog worden. Meestal  
komt het zover niet en houdt de groei op bij 2 à 3 meter. 
De vruchten zijn eerst geel, dan oranje en tenslotte als ze rijp zijn  
rood en de vruchten zijn tegelijk met de bloesem aan de boom te vinden.  
De bloei van de boom bestaat uit witte trossen klokvormige bloemen.  
De boom met bloemen en vruchten tegelijk, is mooi om te zien, maar  
ook goed bruikbaar. 
De Aardbeiboom heeft n.l. de volgende eigenschappen: 

- antiseptisch, bloedzuiverend, ontstekingsremmend, samentrekkend en  
  urineafdrijvend. 
- aftreksels van wortels, bladeren en vruchten zijn goed voor nieren 
  en lever en tegen aderverkalking. 
- de boom bevat bovendien veel looistof. 
- van de vruchten kunnen jam, lekkere drankjes en vruchtenmoes ge- 
  maakt worden. Dit vermelden we voor de lekkerbekken.  

Zou u ook wel zo'n boom in de achtertuin willen hebben? Ik wel. 
 
 

Sjaan van Kekeren-Brouwer 
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Nieuws van de Verkoopstand in het Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Weet u geen verjaarscadeautje ??? 

Is een nestkastje voor uw tuin misschien een goed idee?. 
Januari is de beste maand om het kastje op te hangen, maar februari 

kan ook nog. 
Nieuwjaarskaartjes versturen? 

Er zijn handgemaakte kaartjes met droogbloemen en aquarellen. 
Ook is er weer een nieuwe voorraad schelpen (Midd.Zee), mineralen (Provence) 

en fossielen, ook kersvers (nouja !) uit Frankrijk. 
Kom ook eens langs om te kijken !! Er is vast iets voor u bij. 
 




