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Voorwoord
2021 was voor het Milieu Educatiecentrum een even mager jaar als 2020.
Van de 85 schoolactiviteiten die geprogrammeerd waren, kon door de
coronarestricties de helft niet worden uitgevoerd. Verscheidene
publieksexcursies konden evenmin normaal doorgaan.
Omdat het grote merendeel van onze activiteiten, waar telkens drie of vier
personen bij betrokken zijn, overdag plaatsvindt, beginnen veel van onze
actieve vrijwilligers nadat ze met hun “gewone” werk zijn gestopt. Er is
weinig aanwas van nieuwe mensen. Daardoor is het MEC afhankelijk van de
inzet van nogal wat zeventigers. En van deze mensen vallen er ieder jaar wel
een of enkele af.
De coronaperiode hielp niet om nieuwe vrijwilligers te vinden.
Het bemensen van een volledig schoolprogramma blijft dus een uitdaging.
Wellicht zullen we toch weer op zoek gaan naar formules waarbij de
leerkrachten en ouders een grotere rol spelen bij het uitvoeren. Eerdere
pogingen daartoe hebben weinig opgeleverd, maar misschien wordt het
noodzakelijk om hier weer naar te kijken.
Dank aan de gemeente Oegstgeest, die ons ook de afgelopen jaren bleef
steunen, evenals een aantal particuliere donoren. En natuurlijk aan de juffen
en meesters die met hun kinderen zo graag naar buiten willen. En vooral aan
onze vrijwilligers, die er telkens weer in slagen al de activiteiten die konden
doorgaan van enthousiaste en deskundige menskracht te voorzien.
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 natuuren 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 excursieen 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. 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. In 2021 is de Stichting Okidoo daar bij gekomen. 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
Ook 2021 was voor de schoolactiviteiten van het MEC door de
Coronacrisis geheel anders dan de jaren vóór 2020. Uit de onderstaande
tabel blijkt dat van de 81 lessen waarvoor de scholen hadden ingeschreven
er 44 niet konden worden uitgevoerd. Meestal was de uitvoering van de
activiteiten die wel konden doorgaan zodanig aangepast dat geen fysieke
contacten tussen leerlingen en begeleiders hoefden plaats te vinden.
Activiteit

Programma

Uitgevoerd

Voedselvaardigheid
Tuinvogels in de winter
Vleermuizen
Water- en weidevogels
Natuurfotografie
Lente in het bos
Bijen, hommels en vlinders
Grassen en granen
Waterdiertjes
Moestuin
Herfst in het bos

1
5
7
10
9
8
9
1
15
5
11

0
0
5
3
0
0
9
0
15
2
11

Totaal

81

36
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Leerlingen van Het Dok vangen en bekijken waterdiertjes, juni 2021

2.2. Overige NME activiteiten
Publieksexcursies
In het najaar van 2020 is voor het jaar 2021 een andere opzet van de
wandelingen ontwikkeld, omdat duidelijk werd dat de coronabeperkingen
voorlopig zouden blijven. De wandelingen worden met toelichting op de
website en in de Oegstgeester Courant aangekondigd, met informatie over
de route. Elke maand een ander gebied. De deelnemers kunnen dan op een
zelfgekozen tijdstip de wandeling maken. Deze opzet voldeed, ofschoon
wandelen of fietsten met gidsen toch meerwaarde heeft. In de loop van 2022
kon dit gelukkig weer.
Wat is er in 2021 doorgegaan?
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In februari is er zonder gidsen gewandeld in het Bos van Wijckerslooth, in
maart in Oud-Poelgeest, het stinzenplantengebied. In april hebben de
deelnemers water- en weidevogels gekeken in de Polders van Poelgeest, ook
zonder onze gidsen, wel met lokale informatie.
In september is de Vleermuizenexcursie twee maal georganiseerd, met
gidsen in het bos van Oud-Poelgeest en de Leidse Hout. In oktober waren we
wederom op Oud-Poelgeest, maar nu vanwege de vele paddenstoelen; een
excursie met veel en goede informatie op de plekken waar de paddenstoelen
groeiden. De laatste twee wandelingen konden weer met gidsen: in
november op het landgoed Endegeest en Rhijngeest. En in december in het
Singelpark in Leiden.

Tijdens de Doe-het-zelf-paddenstoelenexcursie op 10 oktober 2021 in OudPoelgeest konden de vele tientallen deelnemers de zeldzame
Kroontjesknotszwam bewonderen.
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Klinkenbergerplas
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 2021 heeft
een aantal vrijwilligers van het MEC overlegd met de gemeente; er zijn
voorstellen ingebracht om onderdelen te verbeteren, zoals de naleving van
de toegangsregels voor honden, de natuurontwikkeling, de bescherming van
de oeverzwaluwen etc.
In 2021 is er door de coronabeperkingen in ons gehele land in veel in kleine
clubjes uit ons dorp en regio gewandeld, ook langs de Klinkenbergerplas.
Enerzijds is dit een zeer gunstige ontwikkeling, maar het betekende ook dat
er langs de plas zeer velen met hun honden een ommetje maakten, vaak
ook als hondenuitlaatorganisatie met veel dieren tegelijk. Deze ontwikkeling
wordt niet door alle (natuur)wandelaars gewaardeerd en deze personen
haken af. Ook passen loslopende honden niet in het natuurdeel rondom de
kleine plas. In 2021 is het MEC hierover met de gemeente het gesprek
aangegaan. Mede naar aanleiding van de beoogde gemeentelijke evaluatie
van alle ontwikkelingen bij de plas. Het MEC heeft zijn kennis en mening bij
de gemeente ingediend ten behoeve van de aanpassing van onderdelen van
de plas en het beheer, dat in het voorjaar van 2022 heeft plaatsgevonden.
De nestgaten van de oeverzwaluwen zijn voor 2021 weer in gereedheid
gebracht.
Kruidenpluktuin
De Kruidenpluktuin aan de Lange Voort bestaat inmiddels elf jaar. Een viertal
tuinvrouwen vanuit het MEC onderhoudt deze tuin; mede daardoor is de tuin
een blijvend succes. Wel wordt het onderhoud zwaarder, daar een vrij groot
aantal planten groot is geworden en eigenlijk vervangen moet worden. Dat
type arbeid is eigenlijk te veel voor de tuinvrouwen. Af en toe helpt een
collegavrijwilliger, maar mogelijk moet op termijn professionele
ondersteuning een handje helpen.
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 is een aantal
kruidenstruikjes, zoals lavendel, helemaal uitgegraven en zijn er nieuwe
planten geplaatst.
Zoals ieder jaar hebben we ook in 2021 bij een aantal planten weer nieuwe
bordjes geplaatst, omdat sommige bordjes in de loop van de zomer
verdwijnen of onleesbaar zijn geworden. Dat blijft een permanente actie.
Voorts is er de voortdurende zorg voor het verwijderen van het zwerfvuil in
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de tuin; de prullenbakken van de gemeente op het plein functioneren
redelijk; in 2021 is er nabij de Kruidenpluktuin een grote bak geplaatst.
De in 2021 vervangen paadjes van boomschors door een schelpenpad zijn
nog steeds heel fijn. Een langgekoesterd verlangen ging hiermee vorig jaar
in vervulling. De boomschors zorgde steeds voor verrijking van de grond en
voor een Kruidenpluktuin is dat niet nodig.
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 erachter. De IJsclub en het MEC hebben in 2017 en 2018 deze
buitenruimte aangepakt, waarbij het MEC de 2 mooie bloemperken
onderhoudt en het gras van het gehele terrein maait. Alles groeit zeer
voorspoedig, soms wat overdadig. Door de coronapandemie zijn we ook in
2021 minder vaak in het gebouw en op het buitenterrein geweest, maar het
blijft een heerlijk gegeven, dat het MEC en de IJsclub samen het gebouw en
de buitenruimte voor onze groep dorpsgenoten in gebruik houden. De
uitstraling van het gebouw is door de vernieuwingen zeer toegenomen.
In 2019 was er het plan om de randen van de IJsbaan om te vormen tot een
bloemenweide. Hiervoor zou het MEC de in 2018 ontvangen donatie van 500
euro van de SOEK inzetten. Dit bloemenplan kreeg helaas niet de
instemming van het bestuur van de IJsclub, waarna het MEC deze plannen
tot zijn spijt moeten laten varen.
In 2021 genoten de wandelaars in de Polders van Poelgeest extra doordat zij
vanaf het MEC-bankje de vele vogels op en langs het water goed konden
bekijken. Met dank aan de SOEK voor de donatie aan het MEC.
Jaarverslag en Nieuwsbrief
In juli 2021 is het MEC Jaarverslag 2020 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 2020
aangeboden.
Het MEC heeft ook in 2021 geen Nieuwsbrief uitgebracht. De in 2019
uitgebrachte nieuwe folder deed ook dit jaar goede diensten. Publicitaire
acties hebben vanwege corona in 2020 niet plaatsgevonden. En ook is er
geen actie gevoerd om nieuwe vrijwilligers te werven. Dat laatste staat voor
2022 wel op het programma.
Website
Het Milieu Educatiecentrum heeft een eigen informatieve website;
www.mecoegstgeest.nl. Op deze site is o.a. terug te vinden welke
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lesprojecten en excursies worden aangeboden en welk lesmateriaal voor
scholen voorhanden is. Daarnaast is er ook de informatie over de
maandelijkse natuurwandelingen in Oegstgeest en over 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 en is er
informatie over de Vertrouwenscontactpersoon en het AVG Privacybeleid.
In 2021 werd in het afgeschermde deel van de website een agenda gebouwd
waar de reserveringen door onderhuurders en het eigen gebruik van het
MEC/IJsclubgebouw kunnen worden genoteerd. Hierdoor kan optimaal van
het gebouw gebruik worden gemaakt. Nu corona overwonnen lijkt te zijn,
zijn in 2022 de bijeenkomsten weer van start gegaan.
Samenspraak met de gemeente en andere organisaties
In september 2021 was er een sobere invulling van het jaarlijkse Open
Monumenten/Osgerweekend. Als MEC hebben we wandelingen in het Bos
van Rhijngeest en het landgoed Endegeest begeleid.
Eind 2020 en begin 2021 heeft het MEC-bestuur meegewerkt aan het nieuwe
gemeentelijke Evenementenbeleid. Via een Teamsbijeenkomst hebben we
aangeven wat de randvoorwaarden vanuit natuur en milieu zijn om
evenementen op een passende wijze te kunnen laten plaatsvinden. Dit beleid
is in 2022 door de gemeente vastgesteld.
Voorts zijn vrijwilligers van het MEC betrokken bij het opstellen van de
gemeentelijke nota over natuur en water. En aan het vervolg over de op te
stellen Omgevingsvisie. In beide trajecten in via Teamsvergaderingen de
relevantie van een groen en duurzaam dorp benadrukt.
3. Samenstelling bestuur en vrijwilligers
3.1 Bestuur
Het bestuur van de stichting MEC Oegstgeest bestond in 2021 uit:
*
voorzitter: Huub Hendrix
*
secretaris: Rianne Meester-Broertjes
*
penningmeester: Juul van Haastert
Het bestuur heeft in 2021 2x formeel vergaderd, namelijk op 13 april en 16
juli; vele andere punten zijn digitaal of en marge van andere bijeenkomsten
behandeld. Elk najaar is er altijd het overleg van het MEC-bestuur met het
bestuur van de IJsclub om de samenwerking te bespreken en het
huurcontract te verlengen. In 2021 was dit op 24 november.
Voor de PR activiteiten van het MEC is een map samengesteld, die alle
vrijwilligers via de penningmeester op verzoek kunnen lenen.
Namens het bestuur is ingesproken op de plannen voor het wandelpad langs
het Oegstgeester Kanaal, het Marten Toonder Natuurpad. Dit pad is op 6 mei
2021 officieel door de gemeente opengesteld en door een nazaat van
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Toonder met wethouder Huizing geopend. 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 2021 werkten er in totaal 27 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
via persoonlijke relaties. Ook via contacten met het IVN en de website van
Dorpskracht proberen wij dat nieuwe personen het MEC komen versterken.

MEC-vrijwilligers in 2021
Mia de Beun
Marijke Burgel-Hollander
Juul van Haastert
Hanneke Hermans-Servaas
Reyna Kadijk-Portillo
Roos Los- Den Hartog
Rianne Meester-Broertjes
Tom van der Meij
Martha van Nieuwkoop
Jos Roeffen
Lia van Schaijk
Joke Spannenberg
Ada Verboon
Dick Wallenburg

Lex Burgel
Lenie van Gorkum
Huub Hendrix
Jacques van der Hofstede
Marianne Kooijmans
Bram Luteyn
Nettie van der Meij
Carla Meijer
Rob Proeme
Mimi Ruygrok-Wezel
Ab Schothorst
Mieke Verloren
Joop Vlieg

Voor de vrijwilligers is in 2021 op 2 augustus een vrijwilligersavond
gehouden. Daar is gesproken over de helaasheid van de corona-epidemie
voor ons programma, maar ook over het nieuwe programma voor het
schooljaar 2021-2022 en de bijdrage van de vrijwilligers daarbij. Voorts over
de vraag van Yuverta (voormalige Wellantcollege), of we MEC-vrijwilligers
willen adviseren bij het omvormen van hun schooltuin.
Alle vrijwilligers beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).
Deze zijn in beheer bij een door het bestuur aangewezen
vertrouwenscontactpersoon uit ons vrijwilligersbestand.
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MEC-vrijwilligers tijdens de Singelparkexcursie op 3 september 2021
De vrijwilligers worden tweemaal per jaar in het zonnetje gezet. Op 3
september was er de excursie, dit jaar dicht bij huis, namelijk naar het
prachtige Singelpark in Leiden. Met stralend weer genoten we van de
(nieuwe) natuur en cultuur in dit bijzondere park, en van het wandelen over
de nieuwe bruggen. Bij café Van der Werff begonnen we de dag en sloten
haar af; bij de Hortus genoten we van een heerlijke lunch.
Elk jaar in december ontvangen alle vrijwilligers een kleine attentie ter
afsluiting van het jaar. Dat was dit jaar een kalender voor het jaar 2022,
met foto’s van MEC-activiteiten en de vrijwilligers die dit mogelijk maakten.
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4. Financiën 2021

Exploitatierekening 2021
Begroot

Realisatie

Inkomsten
donaties
subsidie gemeente
onderhuur
van werkkapitaal
Totaal

700,00
7450,00
875,00
9025,00

679,45
0,00
360,00
7985,55
9025,00

150,00
150,00
100,00
500,00
1000,00
100,00
2350,00
375,00
200,00
1400,00
2700,00

148,28
90,59
0,00
121,00
631,77
232,67
2005,93
0,00
0,00
999,27
2700,00

1
2
1

Uitgaven
administratiekosten
bestuurskosten
excursies
website
lesmateriaal
kruidenpluktuin
ondersteunig vrijwilligers
lessen repair for kids
inventaris Mec gebouw
buitenruimte Mec gebouw
huisvestingskosten huur
terugbetaling subsidie gemeente
2020
promotie
batig saldo
Totaal

3

4

0,00
0,00
9025,00

1808,00
163,52
123,97
9025,00

5

1. De subsidie van 2021 hebben we ontvangen in 2020
2. Door corona is er in 2021 door onze vaste onderhuurders weinig gebruik van
de locatie gemaakt. Stichting Okidoo is al nieuwe huurder toegetreden.
3. Waaronder vervanging buitentafel Mec Gebouw
4. Terugbetaling subsidie 2020 (we hebben in 2020 vanwege Covid 19 geen
volledig programma kunnen draaien)
5. Digitale aanpassing Ommetjeskaart -oa Marten Toonderpad toegevoegd
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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
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