Groencursus
felle van D1jk

cursusavond:

In de vorige Strandloper werd reeds gewag gemaakt
van de groencursus die dit voorjaar gegeven zal wor
den. Door het wegvallen van een woord werd niet ge
heel duidelijk dat deze groencursus geheel aan
PLANTEN gewijd zal zijn.
De cursus zal bestaan uit drie cursusavonden van
u tot
u gevolgd door drie excursies op zaterdag
morgen van
u tot
u. Het cursusgeld (te vol
doen op de eerste cursusavond) bedraagt slechts
De volgende data zijn vastgesteld:

21.30

20.00

8.00

10.00

/10,-.

donderdag
donderdag
donderdag

excursie:

13 mei
10 juni
24 juni

zaterdag
zaterdag
zaterdag

15 mei
12 juni
26 juni

De cursusavonden worden gehouden in het Jan Ver
wey Natuurcentrum. Op elke cursusavond zal bekend
worden gemaakt op welke plaats de bijbehorende ex
cursie plaats zal vinden.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Jelle van
Dijk, L. Hellenberghof
XT Noordwijk.
(teL

01719-10833).

32, 2202

Jaarverslag Jeugdnatuurclub
Carla van der H ulst

17

enthousiaste kinde
De Jeugdnatuurclub telt dit jaar
ren en wordt geleid door vier vaste personen, die met
elkaar een jaarprogramma opstellen waarin zoveel mo
gelijk verschillende onderwerpen en excursies aan bod
komen
Dit jaar is er een wisseling gekomen in de wekelijkse lei
dinggroep. Jenny Vink heeft zich naar de achtergrond
teruggetrokken en Femke Vink heeft haar plaats in de
wekelijkse leiding opgevuld.
Ons seizoen loopt gelijk met het schooljaar, dus van
september tot juni. De ene week is er een bijeenkomst
op vrijdagavond van tot 8 uur in het jan Verwey na
tuurcentrum en de andere week gaan we zaterdagmor
gen op excursie.
Met Rien Sluys hebben we de wintervogels bekeken
o.a. de groepen Goudhaanijes heeft iedereen heel duide
lijk kunnen waarnemen.
Tijdens de excursie naar de pier van IJmuiden hebben
we veel soorten eenden gezien en gelukkig waren we
ook voor de regen binnen!
Mart Gielen heeft ons veel verteld over de verschillen
de paddestoelen en ook de diaserie van Dick Passchier
werd door ons allen bekeken.
Het sinterklaasfeest was gezellig en werd opgeluisterd
door echte zwarte pieten. Alle kinderen hadden voor
elkaar een surprise gemaakt die op de natuur sloeg.
Paddestoelen, bloemen, roofvogels en verrekijkers zijn
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maar een kleine greep uit de gemaakte surprises. In de
cember hebben we een bezoek gebracht aan de Sterren
wacht in Leiden, waar we enkele telescopen te zien
kregen. Ondanks een bewolkte hemel (regen! !) was het
toch een geslaagde excursie.
In januari hebben we voederplankjes getimmerd. Op
het programma voor de komende tijd staat onder ande
re nog nestkasten schoonmaken. Met Dick P asschier
gaan we de ladder op en �n mei bekijken we dan de
broedresultaten in de nestkastjes in het Leeuwenhorst
bos.
Ook staat ons nog een excursie naar de Zuidduinen en
naar het Warmonderbos te wachten. We gaan dan de
voorjaarsplanten bewonderen. In juni bezoeken we het
natuurreservaat Coudehoorn in Warmond en is er ook
nog een slootjes-excursie. Eind jwu is er de feestavond
waarop de U-jarigen afscheid nemen en daarna is er
weer de traditionele roei-excursie op de Nieuwkoopse
plassen.
In april gaan we met elkaar een weekeind naar Zeist,
iets waar iedereen nu alweer naar uitziet. Wij willen als
leiding alle leden van de veretuging en alle ouders die
ook dit seizoen weer voor ons klaarstonden en klaar
staan, van harte bedanken voor hun hulp. Wij zijn daar
als leiding erg blij mee.
Marjan Bos, Femke Vink, Richard Zonneveld en Carla
van der Hulst.

Me de de ling
Wekelijks organiseert de "Strandwacht Katwijk-Noord
wijk" een strandexcursie tussen beide genoemde plaat
sen. De lengte in duur en afstand van deze excursie is
afhankelijk van de hoeveelheid aanspoelseL De begin
tijd is afhankelijk van het tijdstip van laagwater (één

uur ervoor). De dag (zaterdag of zondag) is afhankelijk
van de keus van de excursieleider.
U kunt zich opgeven of informatie aanvragen bij Hans
Adema
Joop Verkuil
of
Frank Perk

(071 -128377),
(020-6943119).

(071-796687)
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