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Verslag van de secretaris  
 
Het verschijnen van het eerste nummer van de Strandloper in 1985 geeft  
aanleiding even terug te kijken op onze activiteiten. 
Het jaar 1984 heeft zich wederom gekenmerkt door vele activiteiten, vele  
in samenwerking met de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming.  
Er werden in 1984 tien bijeenkomsten gehouden. Wij organiseerden een 2-tal 
excursies, te weten een strandexcursie en een duinexcursie, welke beide  
veel belangstelling trokken. 
Het hoogtepunt werd uiteraard gevormd door de opening van het Natuurcen- 
trum "Jan Verwey" door Mr.J.M.Bonnike en Dhr.P.Steltman. 
De door ons georganiseerde puzzeltocht in en om het Natuurcentrum had  
in het totaal 160 deelnemertjes. 
 
Nu onze plannen voor 1985. 
Voortaan houden wij onze bijeenkomsten op iedere 2e donderdag van de   
maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. 
Onze jaarlijkse strandexcursie zal worden gehouden op 24 maart; aanvang  
14.00 uur. 
Het IVN heeft ons gevraagd in verband met het 25-jarig bestaan een lo- 
kale jubileum-manifestatie te organiseren met het doel een grotere bekend- 
heid te geven aan onze vereniging. Hiervoor organiseren wij in samenwer- 
king met de KINA en het VVV een etalage-puzzeltocht en een mozaïekwed- 
strijd. Eén en ander vindt plaats in de week van 22 tot 27 april. Er zijn  
prijzen voor degenen die het thema "NATUUR" het beste tot uitdrukking  
weten te brengen. Zelf zullen wij een mozaïek in de buurt van het Jan Ver- 
wey Natuurcentrum aanleggen (waarover elders in dit nummer meer).  
Hopende dat dit alles mag leiden tot meer bezoek aan ons aller Natuur- 
centrum wens ik ieder veel natuur-plezier in dit vroege voorjaar. 
 
E.v.d.Zwan        Secretaris. 
 

-------------- 
 
Een dagje landschap-verzorgen...  
 
Zaterdag 16 januari j.l. werd met veel succes voor de derde maal een land-
schapsverzorgende dag in de Duin- en Bollenstreek gehouden. Ondanks sneeuw  
en koude zijn veel mensen aan de slag gegaan. Er waren drie lokaties, te  
weten de Boerhavetuin te Voorhout, Landgoed Costergeest te Warmond en  
als laatste Landgoed De Keukenhof, waar ik een handje heb geholpen in het 
Essenhakhoutbos. 
De bossen tussen het kasteel en de Leidse Vaart werden tot de Tweede We- 
reldoorlog regelmatig gehakt. Het hout werd o.a. gebruikt in koestallen,  
voor het opbinden van bonenplanten en als brandhout. Als gevolg van het  
feit dat het hout in onbruik raakte als brandstof en doordat de loon- 
kosten fors omhoog gingen, werd het hakken van het bos onrendabel. 
Het Essenhakhout verkeert nu in een verregaande staat van verwildering. De  
essen-stobben moeten regelmatig geknot worden, omdat ze anders, net als  
knotwilgen, uit elkaar breken. Daar komt nog bij dat door de drassige grond  
de bomen niet stevig genoeg staan om echt hoge bomen te kunnen worden.  
Een groep vrijwilligers werkt op de zaterdagen van januari, februari en  
maart in het bos, om zodoende een deel van het Essenhakhoutbos in stand  
te houden. Door de bomen met zagen te knotten, zoals dat vroeger beroeps- 
matig met bijlen gebeurde, worden de bossen verjongd, kunnen de stobben  
behouden blijven en kunnen nieuwe stobben ontstaan. Andere planten en  
bloemen krijgen, doordat er meer licht in het bos komt, een kans. Het bos 
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wordt gevarieerder, wat de vogel-  
en wildstand ten goede komt. 
Ik kan iedereen zo'n dag van har- 
te aanbevelen. De sfeer onderling  
is uitstekend. Er wordt gezorgd 
voor goed gereedschap, koffie en  
soep. En als je geluk hebt, brandt 
er een groot houtvuur. 
 
Hopelijk kan ik met dit verhaal  
meer natuurvrienden enthousiast  
maken voor zo'n landschapsver- 
zorgende dag, volgend jaar! 
 
 
Sjaan van Kekeren-Brouwer 
 
-------------- 
 
Ook Joanne van Sambeek ging een  
dagje landschap verzorgen. Zij  
ging naar de Boerhavetuin in  
Voorhout. Lekker dicht bij huis  
dus! Een impressie van Joanne. 
 
 

 
Landschapsdag in 't groene hart van Voorhout. 
 
Door de grote toeloop van vrijwilligers in de tuin van het Boerhavehuis, 
werden de historische Lindenlaan en een aantal fruitbomen in korte tijd  
"verzorgd". 
Bij het snoei-team behoorden Ada -een nieuw lid van de VVNV-Noordwijk en  
Kitty en Joanne van het IVN-Noordwijk. 
Na het werk werd de erwtensoep opgediend in de "grote salon" van het land- 
huis, dat meer dan 300 jaar onafgebroken als pastorie gediend heeft.  
De restauratie van dit monument zou de week daarop beginnen, en daarom  
kregen wij nogal wat details te zien: de zeer brede schouw in de keuken,  
de kelder en de gewelfde zolderbalken. Verder in de woonkamer de nis  
van de uitgebroken bedstee, waar Herman Boerhave werd geboren, de man  
aan wie Linnaeus zijn vermaarde "Genera Plantarium" heeft opgedragen. 
In de "kleine salon" zagen we de fraai geschilderde 19e eeuwse portret-  
medallions boven de schoorsteen. Naast de schoorsteen bevinden zich enkele 
witgeschilderde kastdeuren, waarvan de rechtse toegang geeft tot en 
houten retirade... en onze gids verklaarde dat de achterkant daarvan 
ook een deur is, die van buiten geopend kan worden door... ja hoor, 
de tuinman! 
 
       J.v.Sambeek 
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ROZEMARIJN 
 
Wat is er fijner dan de kruiden die je in het eten wilt gebruiken, zelf te  
plukken vlakbij je tent. En als die tent dan ook nog eens in Frankrijk staat,  
voel je je helemaal een gelukkig mens. Die heerlijke kruidige geur die je  
neus streelt. Eén van die geurtjes komt van de Rozemarijn, lid van de lip-
bloemenfamilie, met lichtblauwe bloemen en leerachtige blaadjes. 
De reputatie van Rozemarijn stamt al uit de 17e eeuw en men zegt dat ko- 
ningin Isabella van Hongarije, die toen ze al in de zeventig was en door  
ziekte geplaagd werd, haar gezondheid en jeugdige vitaliteit te danken had  
aan haar verjongingsdrank, nl. een aftreksel van Lavendel, Rozemarijn en 
Munt. 
Rozemarijn heeft o.a. de volgende 
Eigenschappen: 
-aansterkend, antiseptisch, gal-  
 drijvend, kramp opheffend, opwek-  
 end, spijsvertering bevorderend,  
 urine-afdrijvend en wondhelend. 
-aftreksels van de bladeren zijn  
 goed tegen o.a. migraine, slape- 
 loosheid en zenuwachtigheid.  
 Ook is het mogelijk om van rode  
 wijn en gedroogde bloeiende top- 
 pen, rozemarijnwijn te maken. Goed 
 om het percentage cholesterol in 
 het bloed te verlagen. 
-Verder zal het gebruik van dit  
 kruid in soepen, meelspijzen,  
 jus, salades en ragôuts niet,  
 onbekend zijn. 
 

 

Dus nu allemaal zo'n gezond verjongings-vitaliteitsdrankje gemaakt en op-  
gedronken. Er is dit jaar weer veel te doen in de natuur en in het Jan Ver- 
wey Natuurcentrum. 
 

Sjaan van Kekeren-Brouwer 
 

-------------- 
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NIEUWS VAN DE VERKOOPSTAND IN HET JAN VERWEY NATUURCENTRUM!! 
 
Er zijn weer leuke nieuwe dingen te koop, n.l.: 
-- Kleine tegeltjes, beplakt met piepkleine natuurtafereeltjes, gemaakt  
   van vogelzaadjes; 
-- Tegeltjes met schelpen erop; 
-- Twee verse kruiden uit Frankrijk, Wilde Tijm en Rozemarijn.  
Kom eens langs om te zien of er wat voor u bij is. Alles is handwerk! 
 
ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn--ivn— 
 
Gezocht 
 
De oproep van Eli in de vorige Strandloper heeft veel succes gehad. Zes  
leden wilden gebruiksvoorwerpen van schelpen afstaan, in bruikleen, voor  
een wisselvitrine. Vast hartelijk dank. 
Door dit succes aangestoken waag ik ook eens een poging. 
 
Poging I. 
Wie heeft er plaatjes van oude Verkade-albums over en wil deze afstaan  
aan het Jan Verwey Natuurcentrum? Er zijn diverse albums waar nog heel  
wat aan ontbreekt en de tekst wordt met de plaatjes erbij veel boeiender.  
Zoekt u eens in oude boeken, kastjes of laatjes? Je weet maar nooit. 
 
Poging II 
Hebt u overtollig gereedschap voor huis en tuin en wilt u dit afstaan?  
Graag, 't bespaart ons heel wat gesjouw met zware gereedschapskisten. 
 
Poging III 
Voor de koffiehoek zoeken we nog een paar goede thermoskoffiekannen. 
 
Poging IV. 
Om de tijd in de gaten te kunnen houden, zouden we graag in het bezit  
komen van een wandklok die op batterijen loopt. 
 
Aanbiedingen en inlichtingen:  
Sjaan van Kekeren-Brouwer 
Hendrik Vinkhof 49 
Noordwijk telefoon: 01719-15237 
 

-------------- 
 
Bloemenmozaïek Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Naar aanleiding van allerlei festiviteiten binnen en buiten ons centrum,  
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de landelijke IVN, wordt er  
dit jaar op 26 april een bloemenmozaïek bij het al eerder genoemde centrum  
gelegd. Hiervoor zoeken we leden van onze 3 natuurverenigingen (ook jeugd- 
leden), die ons willen helpen met: 
1. een ontwerptekening met als thema "natuur" 
2. bloemen vervoeren 
3. plankier stellen, zand sjouwen 
4. bloemen rissen, mozaïek leggen, afwerking. 
Graag ontvangen we tekeningen, reakties en ideeën op Hendrik Vinkhof 49  
(zie hierboven), voor 15 april a.s. 
Laten we in de bloembollentijd, met veel bezoekers in Noordwijk, eens een 
visitekaartje tonen aan ieder die het maar wil zien. 
Kom mensen, neem eens een initiatief. Laat het niet altijd op dat kleine  
groepje neerkomen. U bent toch ook lid en trots op het Jan Verwey Natuur- 
centrum? 

Sjaan van Kekeren-brouwer 
 
 
 




