
VERVOLG VOGELPUZZEL : 

Maak van de letters op de volgende nummers twee woorden, die te maken hebben 
met een activiteit , die begin september plaats vond. 
De nummers zijn: 
horizontaal 5 ,  17 , 24, 25, 27 , 40, 4 1 , 
vertikaal : 3 ,  6 , 23 , 33 , 42 , 43 , 46. 

Veel succes ! ! 

-o-6-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o�-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Nieuw uitgekomen gidsjes in het Jan Verwey Natuurcentrum 

"Bomenfietsroute, het hele jaar rond" en "Schelpengids voor de Nederlandse 
Kust" zijn twee nieuwe gidsj es ,die tijdens de gezellige feestavond ter 
ere van het tweejarig bestaan van het Jan Verwey. Natuurcentrum ten doop 
zijn gehouden. 
Het eerste gidsje is  geschreven door Joan van Sambeek en geïllustreerd door 
Annie v.d.Oever. 
De "Bomenfietsroute" bestaat uit een mini-route door Noordwijk-Binnen ( ca.. 
8 km) en een langere versie Noordwijk-Voorhout-Noordwijk (ca. 14  km. ) ,  voor
zien van handige plattegrondjes en een quiz voor kinderen. 
De tocht voert langs eeuwenoude bomen, modern plantsoen , afwisselende straat
beplanting en voortuinen. Zeker moeten in dit verband ook genoemd worden 
de eigenaardige koebosjes in de weilanden tussen Noordwijk en Voorhout, 
waarover het boekje interessante dingen weet te verhalen. 
Het tweede gidsje  is samengesteld door Eli van Kekeren en is voor gebruik 
langs de hele  Nederlandse kust. - Naast de in de Noordzee l evende schelpensoor
ten, zijn een aantal soorten opgenomen die soms aangevoerd worden uit de 
buurlanden en die in Nederland toch een zekere bekendheid genieten. De 
schelpen zijn in familievolgorde opgenomen. Van iedere schelp in het gidsje  
is de wetenschappel ijke Latijnse naam vermeld en  indien aanwezig de  Nederlandse 
naam. De "Schelpengids van de Nederlandse Kust" is genlustreet.d met fijne 
pentekeningetjes die een duidelijk beeld geven van de buiten- en/of binnen
zijde van de schelp. 
Woorden van dank aan all e  mensen die geholpen hebben bi j de tot stand koming 
van de gidsjes , zijn hier zeker op hun plaats . 
De prijs  van de gidsjes is laag gehouden ,n . l .  f2 , 50. 
Van harte beveel ik deze boekjes bij u aan. 

Sja.an van Kekeren 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Nieuws van de Verkoopstand in het Jan Verwey Natuurcentrum 

Zoekt u· een l euk cadeautje  (misschien al voor St.Nocolaa.s ??????) 
Denk eens aan een Voedertafel ,Nestkastje ,  Ooievaarspuzzel , Keverkijker, 
Knip- en Kleurplaten. 

· 

Voor schelpen- en fossielenverzamelaars is er ook nieuw materiaal uit Frank
rijk, gedeter�ineerd en van vinddatum voorzien.  Enkele vindplaatsen zijn: 
Cap Blanc Nez ,  Lion sur. M�r ,  Ferguerolles , St Anne ,  St Briac • 

Ook zijn er weer verse gedroogde kruiden te koop en diverse ·aardige sier
artikelen • 

Wilt u ook kruiden, schelpen, fossielen of andere artikelen afstaan ter 
verkoop ? Neem dan eerst contact op met de mensen die verantwoordelijk 
zijn voor dat gedeelte van de verkoopstand. Graag dus e erst een telefoontje 
naar Eli en Sja.an van Kekeren: telefoon 1 5237 . 
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