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Nieuwsbrief MEC schooljaar 2013 – 2014  

  
 

Woord vooraf 
Ongeveer een jaar geleden ontving u van ons de vorige nieuwsbrief. Na het 

jaarverslag dat alle geadresseerden bij het MEC begin dit jaar hebben ontvangen 
is het nu tijd voor de volgende nieuwsbrief! 
In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de belangrijkste 

ontwikkelingen binnen het Milieu Educatie Centrum in het afgelopen schooljaar.  
Ook dit jaar was weer geslaagd, met vele lessen, andere activiteiten en een 

steeds verder groeiende en bloeiende kruidentuin.  
 
Dit alles is mede mogelijk door de steun van de gemeente, van donateurs, van 

scholen die ons telkens weer benaderen voor het verzorgen van lessen en 
excursies, maar vooral ook door onze vrijwilligers. Zij zorgen er met niet aflatend 

enthousiasme voor dat week in, week uit de kinderen van Oegstgeest meer leren 
over natuur, milieu en onze leefomgeving. Zij onderhouden de Vlindertuin en de 
Kruidenpluktuin, de laatste wordt dan ook vaak gebruikt. En zij zorgen ervoor, 

dat de maandelijkse publieksexcursies blijven trekken.  
 

Bedankt allemaal, laten we er ook komend schooljaar weer een goed jaar van 
maken! 
 

Namens het bestuur van de Stichting MEC, 
Marjan van Meerloo 

Secretaris  
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Schoolactiviteiten 2013 - 2014 

In schooljaar 2013 – 2014 zijn er in totaal voor 9 Oegstgeester scholen samen 
maar liefst 90 leerzame activiteiten verzorgd.  

Afhankelijk van het seizoen en het onderwerp zijn deze activiteiten binnen of 
buiten en soms is het zelfs een combinatie van die twee. Bij buitenactiviteiten 
gaat het meestal om opdrachten die in kleine groepjes moeten worden 

uitgevoerd, bijvoorbeeld in het bos. Voorafgaand daaraan is er meestal een korte 
klassikale introductie. Bij binnenactiviteiten gaat het om lessen waarbij de 

kinderen vaak met voorwerpen of materialen aan de slag moeten of proefjes 
uitvoeren, bijvoorbeeld tijdens de smaaklessen. De activiteiten duren meestal 
minimaal 5 kwartier. Ons lesprogramma heeft een aantal vaste elementen die 

elk jaar weer succesnummers blijken te zijn, zoals de “Waterbeestjes”, de 
“Water- en Weidevogels” en “Lente in het Bos”. De “Smaaklessen” en de lessen 

“Uilenballen en Muizenissen” bleken vorig jaar een succes te zijn en zijn dit jaar 
gecontinueerd.  
 

Voor 2014-2015  jaar heeft het MEC geen nieuwe lessen toegevoegd aan het 
programma, al blijven we bezig met het ontwikkelen en uitwerken van nieuwe 

ideeën. In het kader van bewustwording van waar ons voedsel vandaan komt, 
wordt er momenteel gewerkt aan het ontwikkelen van een les rondom graan.  
 

We vinden het belangrijk vernieuwend te blijven en suggesties uit evaluaties ter 
harte te nemen. De lessen “Energie” als ook “Bijen, Hommels en Vlinders” zijn 

daarom dit jaar aangepast.  

   
 

 
Waterbeestjesles (foto’s Tom van der Meij)  
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Publieksexcursies 

Elke maand geeft het MEC een publieksexcursie. Deze zijn bedoeld voor zowel 
volwassenen als kinderen. In de herfst- en wintermaanden (september t/m april) 

wordt deze excursie gegeven op de tweede zondagochtend van de maand.  
In de zomermaanden (mei t/m augustus) op de tweede zaterdagavond van de 
maand.  

De excursies worden aangekondigd in de Oegstgeester Courant, het Witte 
Weekblad,het Leids Nieuwsblad, soms het Leidsch Dagblad en op OEGST.nl. Het 

Witte Weekblad doet daarnaast vaak verslag van de excursies na afloop.  
Er is dit jaar wederom gezocht naar afwisseling in zowel thema als locatie.  
Deze excursies, die zo’n anderhalf uur duren, trekken een wisselend aantal 

geïnteresseerden (4 – 30 deelnemers per keer1). Het weer blijft een belangrijke 
factor bij de aantrekkelijkheid van deze excursies, maar bijvoorbeeld ook of de 

excursie op een duidelijke plaats in de krant is vermeld. 
  
In september hebben we het Bos van Wyckerslooth bezocht, waarna we zijn 

doorgelopen naar de Pastoorswetering (één van de oudste watertjes van 
Oegstgeest). Voor de 15 deelnemers werd als afsluiting een interessante 

toelichting gegeven op de nieuwe bijenstal bij de Oegstgeester 
Volkstuinvereniging.  
In oktober viel onze excursie behoorlijk in het water, maar ondanks de hevige 

regen was het voor 5 deelnemers een interessante wandeling langs het 
Oegstgeester kanaal richting de Haarlemmertrekvaart, met een bezoek aan de 

historische Scheepswerf Klaas Hennepoel van Alexander de Vos.  
Genietend van de herfstkleuren hebben we in november de Leidse Hout en het 
Hendrik Kraemerpark bezocht. De 15 deelnemers konden genieten van de 

bomen, andere herfstverschijnselen en de cultuurgeschiedenis van dit gebied.  
 
 

    
Herfstwandeling  Beeld in Endegeest 

(Foto’s: Tom van der Meij) 

 
In december zijn we langs de grenzen van Oegstgeest gelopen, door Rhijngeest 

en Endegeest. Naast een mooie boswandeling hebben de 15 deelnemers ook een 

                                                           
1 Aantallen deelnemers van de excursies zijn bij benadering 
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beeldenwandeling gehad! De Oegstgeester Beeldengids bevat veel informatie 

over de beelden in ons dorp. 
 

Januari stond in het teken van de overwinterende vogels. Hiervoor zijn we naar 
de Klinkerbergerplas gegaan. Naast de Grote Klinkerbergerplas, hebben onze 20 
deelnemers deze keer ook een blik kunnen werpen op (de bijna gereed zijnde) 

nieuw opgeleverde Kleine Klinkerbergerplas.  
Groen en sport, dat was het thema van onze wandeling in februari. 10 

deelnemers liepen langs het sportgebied in het westelijke deel van Oegstgeest, 
met onder andere voetbal, (tafel)tennis, golf, korfbal en biljart. Ook de 
cultuurhistorie van de Voscuyl kreeg aandacht. 

In maart hebben we door de Schilderbuurt van Oegstgeest gewandeld. Deze 
excursie had als thema de “Groene Schoolpleinen” van de Jenaplanschool en de 

Montessorischool in deze buurt. 15 mensen namen deel.  
De excursie van april is al bijna traditioneel een fietsexcursie aan het worden.  
Hoewel koud, was deze excursie goed bezocht. Alle 10 deelnemers hebben een 

frisse neus kunnen halen in de Elsgeesterpolder en ondertussen hun historische 
kennis van het gebied kunnen bijspijkeren.  

In mei zijn we begonnen met de zomerexcursies op zaterdagavond, dit maal in 
het natuurgebied de Polders Poelgeest (Klaas Hennepoelpolder en Veerpolder). 
Meer dan 20 deelnemers hebben daar naar de vele vogels gekeken die na de 

winter weer in deze polders geland zijn.  
Na april zijn we dit keer ook in juni gaan fietsen, een zomeravondfietstocht langs 

de Oude Rijn, richting “Vrij Groen” in Nieuw Rhijngeest. Omdat de aankondiging 
in de Oegstgeester Courant niet was opgenomen waren er slechts een paar man 
aanwezig. Volgende keer hopen we op een grotere opkomst! 

In juli was Haaswijk weer eens aan de beurt en was er bij heerlijk weer een 
excursie langs het Krekenpad. Met zo’n 30 deelnemers was dit een erg goed 

bezochte excursie. Bij deze excursie lag de nadruk op de bomen, maar ook 
hebben we aandacht kunnen besteden aan korstmossen en de waterlopen. 
 

 
Publieksexcursie krekenpad Haaswijk     Foto: Jan Leeuwenhoek 
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Kruidenpluktuin Lange Voort 

Na de oprichting van de Kruidenpluktuin en het voorbereidende werk in 2011-
2012, is de Kruidenpluktuin volledig opgebloeid in 2013. In 2014 is de tuin alleen 

nog maar voller en mooier geworden! Onze tuinvrouwen Marijke Burgel, Roos 
Los, Carla Meijer, Zita Steenbakkers en Rianne Meester werken hier dan ook 
hard aan! Een aantal keer per maand zijn de deze vrouwen aanwezig in de tuin, 

zodat u vragen kunt stellen of gezellig een kopje kruidenthee kunt drinken! 
 

In het voorjaar zijn enkele éénjarige planten opnieuw geplant. Daarnaast is er 
goed gekeken hoe de tuin de winter is doorgekomen en welke kruiden extra 
aandacht nodig hadden.  

Verder heeft de tuin weer een frisse aanblik gekregen door het nieuwe strooisel 
op de paadjes in de tuin, waarvoor dank aan de Gemeente Oegstgeest.  

 
Helaas ook slecht nieuws uit de Kruidentuin. Begin juli heeft een vandaal het 
bord vernield dat aan het begin van de tuin staat. De paal ervan was afgebroken 

en het bord zelf beschadigd. Inmiddels staat het bord er weer in volle glorie.  
Een en ander is gemeld aan de politie en we hebben begrepen dat de dader 

gepakt is en wellicht een passende straf zal ondergaan 
 
Vlindertuin  

Het blijkt moeilijk om het aanvankelijk enthousiasme voor de Vlindertuin op de 
hoek van de Admiraal de Ruyterlaan en de Hofdijck vol te houden. De MEC 

tuinvrouwen wieden er enkele keren in het seizoen en vullen de planten aan, de 
gemeente doet wat groot onderhoud, maar het enthousiasme dat de kruidentuin 
genereert ontbreekt een beetje. We zullen ons in de komende periode weer een 

gaan beraden hoe we meer leven in dit project kunnen opwekken. 
 

Kindernatuurclub 
Omdat de aanmeldingen voor de kindernatuurclub overweldigend werden, soms 
wel meer dan 30 kinderen, zijn we er toe over gegaan een maximum van 20 

kinderen in te stellen. We willen wel graag leuke natuurdingen blijven doen en 
dat kan niet als de groep te groot wordt. Dat betekent ook dat de kinderen zich 

van te voren dienen op te geven. En het werkt… 
Het Witte Weekblad is bijna alle keren aanwezig bij onderstaande activiteiten en 

plaatst een foto en een stukje, wat leuk is en we erg waarderen. 
Het was een zachte winter, er kon niet geschaatst worden en we waren dus alle 
keren in en om het MEC-gebouwtje. 

 
21 september: Dromenvanger maken (aanwezig 4 kinderen). 

Een dromenvanger waakt over je als je ligt te slapen. Leuke dromen worden door 
de dromenvanger doorgelaten. De nachtmerries blijven erin hangen. Of je dat nu 
gelooft of niet, een dromenvanger is in ieder geval grappig als versiering. Je kunt 

er dingetjes in hangen die je in de vakantie gevonden hebt, maar je kunt ook 
mooie dingen zoeken in de natuur. Veertjes, blaadjes, zaadjes, takjes etc. 

16 oktober: Herfst (aanwezig 10 kinderen). We gaan van alles doen met de 
oogst van de herfst: zaden, bessen, noten. We nemen zelf appeltjes mee om 
lekker op te eten. 
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20 november: Zorgen voor de vogels in de winter (aanwezig 25 kinderen!). We 

maken vetbollen, pindasnoeren, vogeltaarten en we laten ook wat achter voor de 
vogels bij het MEC. 

15 januari: We hebben het over vogels en gaan vogelvoer maken. Er waren 34 
(!) kinderen op af gekomen. Pinda’s rijgen, vetbolletjes en voedertaart maken. 
Welke vogels zien we in de winter, wat eten ze en welk gereedschap (snavel) 

hebben ze daarvoor nodig? 
12 februari: Snoeien in het landgoedbos van Oud Poelgeest. (Inmiddels hebben 

we een maximum van 20 kinderen ingesteld.) Met 15 kinderen met 
beugelzaagjes, takkenscharen, snoeischaren en werkhandschoenen gewapend 
aan de slag. We bewaren wat bijzondere takken met paddenstoelen, van de rest 

bouwen we een mooie takkenwal. Ondertussen leren we ook welke soort bomen 
we snoeien en waarom. 

19 maart: Afval verzamelen en recyclen. Met 12 kinderen bekijken we wat voor 
afval mensen zoal maken. Hebben dieren ook afval? We scheiden afval en we 
gaan van oude kranten nieuw papier maken. Dat kan lekker buiten. 

16 april: Weidevogels Poelpolders. Deze keer niet in het MEC-gebouwtje maar …. 
Met 19 kinderen gaan we op zoek naar weidevogels. Alle kinderen krijgen een 

boekje met opdrachten. Wat doen de vogels, wat roepen ze, zijn er ook nog 
andere dieren in de polder? We bezoeken ook nog even de Klaas Hennepoelwerf 
en drinken daar limonade. De ouders halen de kinderen weer op bij het Vroege 

Vogelspark waar we lekker kunnen spelen met het trekvlot, de boomstammen en 
de tunnel van wilgenhout… 

21 mei: Op bezoek bij een Bijenstal en een Volkstuinvereniging. Ook deze keer 
niet in het MEC-gebouwtje maar bij de Oegstgeester Volkstuinvereniging (OVV). 
We zijn met 21 kinderen. We maken 2 groepen, de ene groep gaat eerst naar de 

imker en de andere groep gaat tuinen bezoeken. Er is een afspraak gemaakt met 
de imker en hij komt vertellen wat er allemaal te zien is. De kinderen krijgen 

grote handschoenen aan en bescherming voor hun hoofd zodat het mogelijk is 
dichtbij de bijenvolken te kijken. Ook is er gelegenheid om bij een paar tuinders 
op de moestuinen te kijken. We krijgen slaplantjes mee en mogen honing 

proeven. Timo van de Kindernatuurclub heeft daar ook een tuin en weet er veel 
over te vertellen! Dat doet hij samen met zijn buurmeisje Kiki, ook van de 

Kindernatuurclub. 
18 juni: Wat kunnen we allemaal doen met de kleuren van de natuur? Dit is 

alweer de laatste Kindernatuurclub voor de zomervakantie. Met 15 kinderen gaan 
we op zoek naar kleuren in het Heempark, we volgen een camouflagepad en we 
gaan onszelf camoufleren met grassen, kleefkruid, takken, etc., etc… 
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Overige activiteiten 

Naast onze reguliere en kernactiviteiten, heeft het MEC zich dit jaar ook 
ruimschoots ingezet voor andere activiteiten. Wij zijn hier veelal door anderen 

voor gevraagd, wat natuurlijk altijd prettig is.  
Helaas kunnen wij door een gelimiteerd aantal vrijwilligers niet op elk verzoek 
ingaan, maar aan onderstaande activiteiten hebben wij met veel plezier 

deelgenomen.  
 

In december heeft Energiek Poelgeest een activiteit georganiseerd waarbij in het 
Vroege Vogelspark de wilgen geknot zijn. Onder leiding van het MEC en 
kunstenares Ludy Feyen is van deze takken door kinderen een wilgentunnel 

gemaakt.  
Daarnaast hebben we in december in samenwerking met Vrij Groen kerststukjes 

en kerstkransen gemaakt van natuurlijke materialen.  
In maart hebben we op verzoek van de gemeente aandacht besteed aan de 
Boomfeestdag. Er zijn bomen door de Jenaplanschool De Kring bomen geplant 

langs de Vincent van Goghlaan; in de week vooraf heeft het MEC aan drie 
groepen een bomenles gegeven 

Ook hebben we ons in maart gepresenteerd tijdens de 5e editie van “Oegstgeest 
in beweging”. Deze avond stond in het teken van historie en het afscheid van 
oud-burgemeester Els Timmers.  

In april stonden we met een kraam op de informatiemarkt voor alle basisscholen 
en BSO’s in de regio, georganiseerd door Samen Duurzaam en Naturalis.  

In mei heeft het MEC meegedaan aan het IVN natuurontbijt, wat plaatsvond in 
de historische scheepstimmerwerf “Klaas Hennepoel”. Na het heerlijke ontbijt 
met streekproducten was het tijd voor een excursie door de polder. 

In juni namen we deel aan de Oudenhofmarkt. Deze markt was bedoeld voor 
lokale organisaties met groene en streekproducten. De markt was gezellig en is 

druk bezocht.  
Verder stonden we in juni op de door de Gemeente georganiseerde avond voor 
de nieuwe inwoners van Oegstgeest. Wij deelden de tafel met de 

Adviescommissie Groen en Natuur en het IVN. Hiermee konden we aan de 
nieuwe bewoners een goed beeld geven van Oegstgeest als groene gemeente.  

In juli heeft het MEC een excursie verzorgd in het kader van het Parkfeest in het 
Vroege Vogelspark.  

 

 
Bouwen wilgentunnel Poelgeest   (Foto: Huub Hendrix)  
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Bestuur en vrijwilligers 

Het bestuur bestaat uit Huub Hendrix (voorzitter), Rianne Meester-Broertjes 
(penningmeester) en Marjan van Meerloo (secretaris).  

Na het wegvallen van Marion Tetteroo in september 2013, zijn de taken van 
activiteitenbegeleider tijdelijk overgenomen door Tom van der Meij, oud-
voorzitter van het MEC. Ook zijn er voor alle activiteiten zogenaamde trekkers 

aangewezen.  
Het MEC heeft momenteel 27 vrijwilligers. Het afgelopen jaar hebben drie  

vrijwilligers aangegeven niet voldoende tijd meer te kunnen besteden aan het 
MEC. Gelukkig hebben we ons vrijwilligersbestand uit kunnen breiden met 5 
nieuwe vrijwilligers, te weten: Cécile Verburg, Marianne Kooijmans, Lia van 

Schaijk, Marlène Simoons en Zita Steenbakkers. 
 

Naast twee bijeenkomsten per jaar om de lessen in te plannen en het geven van 
extra aandacht aan bijvoorbeeld het schoonmaken van het IJsclubgebouw en het 
inrichten van de Buitenkamer, hebben we op 11 juli ons jaarlijkse 

vrijwilligersuitje met excursie gehad. 19 van onze vrijwilligers hebben daaraan 
deelgenomen en een leuke en inspirerende dag gehad.  

De tocht was ditmaal naar het Naardermeer, met een prachtige boottocht onder 
leiding van een kundige gids, een heerlijke lunch en een wandeling over het 
terrein  

Begin januari heeft een aantal vrijwilligers meegedaan aan een workshop 
rondom sociale media, georganiseerd door Civil Society Oegstgeest. Als vervolg 

daarop zijn we aan het verkennen wat de meerwaarde van sociale media voor 
het MEC zou kunnen zijn. 
 

 
Vrijwilligersuitje 2014      (Foto: Huub Hendrix) 
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Gemeente, financiën en huisvesting 
In het jaarverslag van het MEC wordt verslag gedaan van de financiën van elk 

kalenderjaar, en wordt de begroting voor het jaar daarna gepresenteerd. Medio 
2014 is de financiële situatie van het MEC nog altijd gezond. Door de 
gemeentesubsidie kunnen we het gebouw van de IJsclub het gehele jaar huren. 

En dankzij de opbrengsten van de lessen (het geld van de scholen) kunnen wij 
de lessen voorbereiden en deze houden, de onkosten van vrijwilligers vergoeden 

en de website in de lucht houden. Een stabiele situatie. 
 
Het MEC huurt het gebouw van de IJsclub. Periodiek is er overleg tussen beide 

besturen. Via het MEC maken ook IVN regio Leiden en KNNV Leiden als 
onderhuurder gebruik van het gebouw.  

In de loop van het laatste anderhalve jaar is er vooral op het terreintje tussen 
het gebouwtje en de “Boom van Jan Wolkers” het een en ander gebeurd. Zo zijn 
er twee tafels met elk 8 zitplaatsen geplaatst, is een beestentoren (een soort 

insectenhotel) gebouwd en zijn er 8 grote plantenbakken inclusief 
regenwateropvang geïnstalleerd.  

Vooral de Kindernatuurclub maakt dankbaar gebruik van de mogelijkheden die 
deze ruimte nu biedt. Door het MEC wordt het gebouw binnen en buiten steeds 
verder ingericht en ‘opgeleukt’. Wat door de IJsclub wordt gewaardeerd. 

 

 
Buitenterrein ijsclub met de “Boom van Jan Wolkers” (Foto: Huub Hendrix) 

 

 



10 

 

 

 

 

 


