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Voorwoord 

 
In 2019 voerden we een recordaantal van 90 lessen en excursies voor de 

basisscholen uit. Als gebruikelijk blijven Lente in het bos en Herfst in het bos 

voor de laagste groepen, Uilenballen pluizen en Waterdiertjes voor de 

middengroepen en Natuurfotografie voor de bovenbouw de meest populaire 

activiteiten. 

In de loop van 2019 namen een paar nieuwe trekkers de organisatie van de 

publiekswandelingen over. Zij willen weer elke maand, behalve in de 

zomermaanden, een excursie organiseren. 

In de eerste maanden van 2019 ontwikkelde een van onze vrijwilligers, 

samen met de webmaster, een systeem waarmee we voortaan via de 

website de inschrijving van scholen voor onze activiteiten, de bemensing 

door onze vrijwilligers en veel andere gegevens over het programma in één 

systeem kunnen beheren. Afhankelijk van de rol die je hebt in het 

programma (leerkracht, vrijwilliger, schoolcoördinator etc.) krijg je toegang 

tot een of meerdere delen van de database. Het systeem blijkt uitstekend te 

werken en in juni en juli gebruikten we het met succes voor de 

inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020. 

Op 2 december overleed Ed de Bruijne, vrijwilliger vanaf de start van het 

MEC. Honderden Oegstgeester schoolkinderen hebben van hem achter de 

tafel met waterbakken, vergrootglazen en het binoculair geleerd over 

waterdiertjes.  

In dezelfde maand werd onze secretaris, Rianne Meester-Broertjes, 

ereburger van de gemeente Oegstgeest, een uitverkiezing die ze ook dankt 

aan de vele jaren grote inzet voor het MEC. 

Tenslotte als ieder jaar dank aan onze vrijwilligers voor hun inzet, maar ook 

aan de meesters en juffen en de leerlingen met wie we zo plezierig 

samenwerken. En aan de gemeente Oegstgeest voor het voortdurende 

vertrouwen in ons werk. 

 

Huub Hendrix 

Voorzitter MEC Oegstgeest  
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1. Doelen en achtergrond van de Stichting MEC Oegstgeest  
 

De Stichting Milieu Educatie Centrum (MEC) Oegstgeest is op 17 juni 2005 
opgericht om de natuur- en milieubewustwording van burgers in Oegstgeest 

te bevorderen en een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame natuur- 

en milieuvriendelijke samenleving. De stichting MEC bevordert dit onder 
meer door natuur- en milieueducatie (NME) aan de (school)jeugd en 

informatievoorziening aan de burgers van Oegstgeest aan te bieden. 

Op onze website www.mecoegstgeest.nl staan de details over ons excursie- 
en activiteitenprogramma en de informatie over de materialen en faciliteiten 

die wij bieden. De stichting streeft naar een goede samenwerking met 
andere organisaties op het gebied van natuur- en milieubescherming in de 

regio.  

 

De Stichting MEC Oegstgeest was een vervolg op de Initiatiefgroep boerderij 
Zwetsloot die er vanaf 2002 naar streefde om op het terrein van deze 

voormalige boerderij een milieueducatiecentrum te starten. Het gemeentelijk 
besluit tot verkoop van de boerderij aan een particulier, op basis van een 

concreet plan voor diverse maatschappelijke voorzieningen, waaronder het 
milieueducatiecentrum, vormde de directe aanleiding voor de oprichting van 

de stichting.  
Omdat het gebruik van de boerderij voor natuur- en milieuactiviteiten 

uiteindelijk niet haalbaar bleek, werd contact gelegd met de IJsclub 
Oegstgeest, wat resulteerde in een overeenkomst tot het huren van hun 

gebouw aan de Oegstgeesterweg op de grens met Leiden. Na enige 

aanpassingen kon het gebouw in april 2009 door de stichting MEC 
Oegstgeest in gebruik worden genomen. Het clubgebouw wordt door de 

stichting MEC Oegstgeest steeds voor een periode van een jaar van de 
IJsclub Oegstgeest gehuurd. Gedurende ijsperiodes gebruikt de ijsclub het 

gebouw zelf. De mogelijkheden voor opslag zijn in 2011 verbeterd, doordat 
de halfopen opslagruimte aan de achterzijde van het gebouw is vervangen 

door een dichte en ruimere aanbouw. Met de IJsclub is overeengekomen, dat 
de spullen van het MEC - ook als er geschaatst kan worden - in het gebouw 

opgeslagen kunnen blijven. Vanaf de laatste maanden van 2012 zijn ook het 
IVN regio Leiden, de KNNV Leiden en de Imkervereniging uit Oegstgeest 

tegen een kleine vergoeding medegebruikers van het gebouw. Het MEC 
regelt de verhuringen aan deze onderhuurders. Alle partijen hebben op deze 

wijze voordeel van het gezamenlijk gebruik van het clubgebouw en de 
samenwerking verloopt prima. 
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2. Uitgevoerde activiteiten  

 
2.1 NME Programma voor scholen 

 
In 2019 deden alle basisscholen (10) mee met één of meerdere activiteiten 

die door het MEC zijn aangeboden. In totaal 90 lessen. 

Bij de lessen en excursies van het jaar 2019 ging het om de volgende 
onderwerpen en aantallen groepen: 

• Les Smaak van groenten en fruit    2 groepen 
• Les Vleermuizen    3 groepen  

• Les/excursie Water- en weidevogels    9 groepen 
• Les/excursie Lente in het bos  10 groepen 

• Les/excursie Natuurfotografie     8 groepen 
• Les/excursie Door de bomen het bos zien    6 groepen  

• Lex/Excursie Bijen, hommels en vlinders    5 groepen 
• Les/excursie Waterbeestjes  18  groepen  

• Les/excursie De moestuin   2 groepen 
 Les/excursie Herfst in het bos  16 groepen  

 Les Uilenballen en muizenissen  11 groepen  
 

In het schooljaar 2018-2019 is een samenwerking gestart tussen het MEC en 

het Repair Café Oegstgeest. Door het Repair Café worden aan de bovenbouw 
van de basisscholen lessen in het repareren van goederen aangeboden. De 

kinderen leren stap-voor-stap enkele basisreparatietechnieken, waardoor ze 
hun eigen spullen, zoals knuffels, fietsen en speelgoed kunnen repareren. De 

vrijwilligers van het Repair Café verzorgen de begeleiding van deze Kids 
Repair Class. De kosten van de lessen worden betaald uit de subsidie die het 

MEC van de gemeente ontvangt. In 2019 hebben 2 scholen meegedaan; dat 
was minder dan bij de opzet is voorzien. 
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Lidewij van groep 8 van de Hofdijckschool maakte deze foto tijdens de 

Masterclassnatuurfotografie 

 

Verwonderpaspoort 

In de gemeente Leiden is in 2017 het Verwonderpaspoort ontstaan: een 
gezamenlijk programma van veel instanties en scholen die activiteiten voor 

leerlingen van basis- en middelbare scholen organiseren. Het doel is om 
intensiever met elkaar samen te werken, zodat vraag en aanbod beter op 

elkaar aansluiten. Bij de instanties is te denken aan Naturalis en Museum 
Boerhaave. Over deelname aan dit systeem door Oegstgeest en andere 

gemeenten in de regio is nog geen besluit genomen. Wij hanteren al wel 
(een deel) van de lay-out voor de beschrijving van onze schoolactiviteiten op 

de website. 

 

2.2. Overige NME activiteiten 
 

Publieksexcursies 

 
In 2019 zijn voor een breder publiek in totaal 6 excursies georganiseerd. Aan 

deze activiteiten werd meestal door circa 10-15 mensen deelgenomen, met 
soms een uitschieter tot 25 deelnemers. De excursies vonden plaats op de 
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tweede zondag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur en in de 
zomermaanden (mei t/m september) op de tweede zaterdagavond van de 

maand van 20.00 tot 21.30 uur.  
De wandelingen worden altijd in de Oegstgeester Courant en op de website 

van het MEC aangekondigd. De in 2015 gemaakte Ommetjeskaart is nog 
steeds een geliefd wandeldocument. Verder zijn in 2019 op de website twee 

wandelingen toegevoegd, te weten de door Ernst Koningsveld, inwoner van 

ons dorp, ontwikkelde ‘Parkenroute van Oegstgeest’. Twee wandelingen van 
elk 8 kilometer door 8 parken per wandeling. Ook van deze wandelingen is 

een tekst en een GPS bestand beschikbaar. Ook de bomenwandeling die 
werd gemaakt door Ed de Bruijne is bij de Ommetjes opgenomen. 

 
De excursies (wandelingen en fietstochten) in 2019 waren: 

 
13 januari:  Klinkenbergerplas 

10 maart:   Vogels kijken in de Polders van Poelgeest 

12 mei:   Fietstocht door de Elsgeesterpolder 

14 september:  Vleermuizenavond (lezing en excursie) 

10 november: Endegeest en Rhijngeest 

8 december: Klinkenbergerplas 

 

Molen ‘Hoop doet leven” in de Elsgeesterpolder 
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Andere activiteiten 

In maart 2018 is de Klinkenbergerplas na de uitgebreide renovatie heropend. 
Vrijwilligers van het MEC waren in 2018 en eerder actief bij het mede 

vormgeven van de inrichtingsplannen van en rondom de plas. In 2019 is een 
aantal de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. Onder ander bij de kasten voor 

de oeverzwaluwen. Alle nestgaten waren in 2019 bezet; aan het einde van 

het jaar zijn ze voor 2020 weer in gereedheid gebracht. 
Binnen het MEC is een werkgroep Klinkenbergerplas opgericht, om onze 

kennis en inzet te bundelen en de vrijwilligers enthousiast te laten meedoen. 
Voor 2021 bereidt de gemeente een evaluatie van het gebruik van de plas 

voor. Als MEC willen we daaraan graag onze bijdrage leveren. Daarbij zal het 
samengaan van de verschillende functies: natuur, recreatie en 

wandelgebied, hondenuitlaatplaats, zwemlocatie etc. in beeld worden 
gebracht. De beplanting die o.a. door de externe organisatie “Trees for All” 

mogelijk is gemaakt, heeft het in de zeer droge zomer van 2018 zwaar 
gehad, een aantal bomen is doodgegaan. In 2019 is een deel door de 

gemeente herplant, maar het beoogde bos is nog niet erg robuust. 
De Klinkenbergerplas is in 2019 weer onderdeel van de maandelijkse MEC 

wandelingen geworden. 
 

Kruidenpluktuin  

De Kruidenpluktuin aan de Lange Voort bestaat nu negen jaar. Een vijftal 
tuinvrouwen vanuit het MEC onderhoudt deze tuin; mede daardoor is de tuin 

een blijvend succes.  
In het seizoen wordt er 2x per maand op dinsdagochtend gewerkt: wieden, 

snoeien, met mensen praten en mensen van kruiden voorzien. 
De meeste kruiden groeien goed, vooral de soorten die op arme kalkrijke 

grond gedijen. We laten vaak ingewaaide bloemen, zoals papavers, een 
enkele teunisbloem, judaspenning, akelei en stokroos gewoon staan tot ze 

zijn uitgebloeid, voor de variatie en de kleur. Ook dit jaar hebben we weer 
bollen gekregen van Jan Piet Tijssen. Deze geven de tuin in het voorjaar een 

fleurig aanzien; daarna nemen de kruiden dit over. In 2019 was er het plan 
om een aantal kruidenstruikjes, zoals lavendel, helemaal uit te graven en 

nieuwe te plaatsen. Dat is er niet van gekomen. 
Ook in 2019 hebben we bij een aantal planten nieuwe bordjes geplaatst, 

omdat sommige bordjes in de loop van de zomer verdwijnen of onleesbaar 

zijn geworden. Dat blijft een permanente actie. 

Het MEC heeft enige jaren geleden de Vlindertuin overgedragen aan de 
bewoners van de M.H. Tromplaan en omgeving. Dat heeft geleid tot een 

fleurige tuin, waaraan circa 20 buurtbewoners geheel vrijwillig met plezier 
werken. Het MEC vergoedt af en toe een klein bedrag voor nieuwe planten 

etc. 
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Buitenruimte MEC gebouw 

Het MEC en de IJsclub gebruiken hetzelfde gebouwtje voor hun activiteiten. 

Het gaat niet alleen om de ruimte in het gebouw, maar ook om de 
buitenruimte er achter. De IJsclub en het MEC hebben in 2017 en 2018 deze 

buitenruimte aangepakt. De IJsclub heeft de bestrating naast het gebouw 
gelegd en het MEC heeft aan beide zijden hiervan 2 mooie bloemperken 

gemaakt. De gemeente Oegstgeest heeft een semiverharde parkeerplek net 
buiten het terrein aangelegd. Dit is voor de docenten en ouders die kinderen 

met de auto naar het MEC gebouw brengen heel plezierig. Ook hebben we in 
2019 intensief van deze buitenruimte genoten. Een aantal lessen voor 

kinderen vindt buiten plaats, en de uitstraling van het gebouw is door de 
vernieuwingen zeer toegenomen. Ook zijn de tafels buiten heel plezierig voor 

de vrijwilligers van de Imkervereniging als zij, voorafgaande aan hun 
bezigheden bij de bijenkasten op het landgoed Oud-Poelgeest, hun plannen 

kunnen doorspreken. 

Op persoonlijke titel heeft een aantal vrijwilligers meegedaan aan de 

planvorming voor het Hoogspanningstracé in de Morsebel en Haaswijk. Wat 
zou een mooie inrichting voor dit gebied zijn als de leidingen onder de grond 

gaan? Vooralsnog zijn dit nog alleen plannen, maar daarmee wel boeiend. 

Aan het einde van 2019 is er vrij intensief gesproken over de mogelijkheid 
om de randen van de ijsbaan om te vormen tot een bloemenweide. In 

navolging van andere projecten in Oegstgeest, die door de gemeente 

gestimuleerd zijn. Maar het bestuur van de IJsclub kon zich niet in dit idee 
vinden. Het bestuur van het MEC wil wel verder nadenken over een ook voor 

de natuur beter gebruik van het weideland naast het gebouw. 

Jaarverslag en Nieuwsbrief 

In april 2019 is het MEC Jaarverslag 2018 uitgebracht en verspreid onder 

vrijwilligers, donateurs, politici, externe organisaties en overige 
belangstellenden. De digitale oplage is ongeveer 200. Aan de gemeente is 

het verslag als bijlage bij de verantwoording van de subsidie over 2018 
aangeboden. 

Het MEC heeft ook in 2019 geen Nieuwsbrief uitgebracht. Wel is de nieuwe 

folder gereed gekomen. Hij is ontworpen door Nenke van Wermeskerken. 
Met deze nieuwe folder kunnen we de komende jaren onze belangstellenden 

over het MEC informeren en bij nieuwe contacten ons doel en ons 
programma bekend maken. De folder is o.a. zeer nuttig bij de avonden voor 

nieuwe inwoners die de gemeente Oegstgeest twee maal per jaar houdt. Het 

MEC en andere organisaties geven dan informatie over de mooie activiteiten 
in ons dorp. 

Ook heeft het MEC nieuwe visitekaartjes laten maken. In deze digitale tijd 

nog steeds een nuttig instrumentje. 
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En voorts is er ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Idoe (Leidse 
organisatie voor werving en plaatsing van vrijwilligers) een prachtig 

tijdschrift uitgebracht, waarin een kort bericht over het MEC en zijn 
activiteiten. 

 
Website  

Het Milieu Educatiecentrum heeft een eigen informatieve website; 

www.mecoegstgeest.nl . Op deze site is o.a. terug te vinden welke 
lesprojecten en excursies worden aangeboden en welk lesmateriaal voor 

scholen voorhanden is. Daarnaast is er ook de informatie over 
natuurwandelingen in Oegstgeest (de “Ommetjes”) en over de 

Kruidenpluktuin. Al met al een belangrijke informatiebron voor elke inwoner 

van Oegstgeest die belang stelt in natuur en milieu. 
Op de website is ook aangegeven wie de MEC vrijwilligers zijn. In 2020 

wordt de informatie betreffende de Vertrouwenscontactpersoon, van belang 
voor allen die bij het MEC betrokken zijn, geactualiseerd. Het vastgestelde 

AVG Privacybeleid komt ook op de website. Als beleid heeft het MEC 
vastgesteld dat er op de website en in folders en berichten geen foto’s met 

herkenbare personen, anders dan na goedkeuring van betrokkenen, worden 
geplaatst. 

 
3. Samenstelling bestuur en vrijwilligers  

 
3.1  Bestuur 

 
Het bestuur van de stichting MEC Oegstgeest bestond in 2018 uit: 

*  voorzitter: Huub Hendrix 

* secretaris: Rianne Meester-Broertjes 
* penningmeester: Juul van Haastert  

*  schoolcoördinator: vacature. 
 

Het bestuur heeft in 2019 2x formeel vergaderd; vele andere punten zijn 
digitaal of en marge van andere bijeenkomsten behandeld. 

Voor de PR activiteiten van het MEC is een map samengesteld, die alle 
vrijwilligers op verzoek kunnen lenen. 

Namens het bestuur is ingesproken op de plannen voor het wandelpad langs 
het Oegstgeester Kanaal. Het MEC ziet dit pad als een welkome aanvulling 

voor wandelingen in Oegstgeest. Het is wel van belang dat het beoogde 
hondenbeleid wordt nageleefd. 

 
3.2  Medewerkers/vrijwilligers 

 

In 2019 werkten er in totaal 28 vrouwen en mannen mee aan de activiteiten 
van de Stichting MEC Oegstgeest. Hieronder staat de lijst met hun namen. Al 

deze personen deden dit geheel op vrijwillige basis; sommigen van hen al 
sinds de oprichting in 2005. De werving van nieuwe vrijwilligers gaat meestal 
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via persoonlijke relaties. Via contacten met het IVN en de website van 
Dorpskracht zijn nieuwe personen het MEC komen versterken. 

 
MEC vrijwilligers in 2019  

 
Hannie Aarts Mia de Beun 

Lex Burgel Marijke Burgel-Hollander 

Lenie van Gorkum Juul van Haastert 
Huub Hendrix Hanneke Hermans-Servaas 

Jacques van der Hofstede Reyna Kadijk-Portillo 
Marianne Kooijmans Roos Los-Den Hartog 

Bram Luteyn Rianne Meester-Broertjes 
Tom van der Meij Nettie van der Meij 

Carla Meijer Martha van Nieuwkoop 
Rob Proeme Jos Roeffen 

Mimi Ruygrok-Wezel Lia van Schaijk 
Ab Schothorst Joke Spannenberg 

Mieke Verloren Ada Verboon 
Joop Vlieg Dick Wallenburg 

 
Voor de vrijwilligers is in 2019 tweemaal een vrijwilligersavond gehouden. 

Deels bedoeld om de ‘klokken gelijk te zetten’ voor wat betreft de lessen en 

de publieksexcursies, maar ook gericht op het aanbieden van een 
programma met kennis over de natuur en natuur- en cultuurinstanties in het 

dorp. Deze avonden worden altijd zeer goed bezocht. 
In januari heeft Annelies Koningsveld-den Ouden, voorzitter van de Stichting 

Oud-Poelgeest een boeiend verhaal over het landgoed en kasteel gehouden. 
En in augustus heeft de voorzitter van de Imkervereniging Oegstgeest 

verteld over de activiteiten van de vereniging, te weten het geven van 
cursussen voor nieuwe en gevorderde imkers. 

 
Alle vrijwilligers beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). 

Deze zijn in beheer bij een door het bestuur aangewezen 
vertrouwenscontactpersoon uit ons vrijwilligersbestand. 

 
De vrijwilligers hebben op 8 mei 2019 mede vormgegeven aan de markt ‘De 

levende tuin’, die het Platform Duurzaam Dorp Oegstgeest, samen met de 

gemeente op het terrein van het Wellantcollege had georganiseerd. Het MEC 
had een mooie stand, naast o.a. die van het IVN, de SOEK en de gemeente. 

Bij deze laatste konden de bezoekers in ruil voor een terrastegel een 
stokroos in ontvangst nemen. 

En voorts op 30 november in de Bibliotheek van Oegstgeest aan de Groen en 
Doenmarkt. 

 
De vrijwilligers worden 2x per jaar in het zonnetje gezet. In de zomer is er 

een excursie, dit jaar naar Tiengemeten, een natuureiland in de Hoekse 
Waard. Na de overtocht met het pontje hebben we op het eiland samen 

gewandeld en door een gids van Natuurmonumenten informatie over de 
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bijzondere natuurkwaliteiten van dit gebied gekregen. Elk jaar in december 
ontvangen alle vrijwilligers een kleine attentie ter afsluiting van het 

intensieve jaar. 
 

 
 

4. Financiën 2019 

 
 

Exploitatierekening 2019 

   
 begroot realisatie 
   

donaties totaal 1000,00 935,00 

subsidie 7965,00 7400,00 

sponsoring algemeen 100,00 500,00 

rente 50,00 14,17 

onderhuur 400,00 705,00 

correctie boeking  17,96 

eigen vermogen 1135,00  

van werkkapitaal  1077,87 

   

Totaal 10650,00 10650,00 

   

   

   

publieksexcursies 250,00 90,00 

lesmateriaal 1200,00 935,05 

Kids Repair Café  75,00 

administratiekosten 250,00 183,66 

bestuurskosten 100,00 780,22 

promotie 250,00 225,07 

website 500,00 931,70 

kruidenpluktuin 250,00 37,44 

ondersteuning vrijwilligers 3500,00 2409,27 

MEC gebouw 1500,00 484,14 

huisvestingskosten huur 2700,00 2700,00 

correctie boeking  17,96 

leskisten 150,00  

batig saldo  1780,49 

   

Totaal 10650,00 10650,00 
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Toelichting 

 

In het jaar 2019 heeft een aantal gebeurtenissen invloed gehad op de 
inkomsten en uitgaven van het MEC. Dit is te zien in de verschillen tussen 

enkele begrote bedragen en de daarbij behorende gerealiseerde cijfers. 
 

T.a.v. de inkomsten geldt dit voor de komst van de nieuwe onderhuurder, de 
Imkervereniging van Oegstgeest. Daardoor zijn de bedragen behorende bij 

inkomsten onderhuur toegenomen. Voorts mocht het bestuur van het MEC 
een donatie van €500 van de SOEK in ontvangst nemen. 

T.a.v. de uitgaven is er meer geld uitgegeven aan de website, om het nieuw 
ontwikkelde digitale inschrijvingsprogramma voor de scholen via de website 

te kunnen gebruiken. Het inschrijfprogramma is een succes; het is efficiënt 
en de scholen maken er dankbaar gebruik van. Voor het MEC is deze wijze 

van inschrijven beter en minder tijdrovend. 
De tweede grote uitgave was ons cadeau aan de IJsclub Oegstgeest die 125 

jaar bestond. Het MEC heeft de IJsclub een schilderij van de Leidse schilder 

Barthel Brussee aangeboden met daarop schaatsende dorpsgenoten en 
kasteel Oud-Poelgeest op de achtergrond. Een ware aanwinst voor het 

clubgebouw. 
 

 

Antwoordstrook 
 

Ik ben geïnteresseerd in de plannen en activiteiten van het Milieu Educatie 
Centrum Oegstgeest en wil  

 
○   op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van het MEC; 

○   donateur worden van de Stichting MEC Oegstgeest (vanaf € 

20/jaar); 
○   als vrijwilliger helpen bij de activiteiten. 

(kruis aan wat van toepassing, meerdere kruisjes zijn mogelijk). 

 

Naam    

 
Adres      

 
E-mail   

 

 

Stuur uw reactie naar:  
Stichting MEC Oegstgeest 

Clinckenburgh 27 
2343 JG Oegstgeest 

of mail info@mecoegstgeest.nl 

 


