Jaarverslag Jeugdclub
Fcmkc Vink en R ichard Zomzcvcld
De jeugdclub (9-12 j aar) tel t net a ls vorig jaar 20 fa na
tieke leden en word t dit jaar n iet door 4 personen
maar d oor 2 personen geleid .

Lepeltuu

Dit jaar is heel anders dan de voorgaande jaren. We
hebben niet zoa ls vorig jaar een progra mmaboekje,
waardoor we niet zo gauw, als het slecht weer is, i n
de problemen komen. De c l u b is er ied ere vrijdag, be
halve de laatste vrijdag van de maand en we proberen
iedere za terdag weg te gaan.
We zijn a l verschi l lende malen naar het duin geweest,

waar we ons op de vogeltrek gingen concentreren.
Onze eerste zaterdag troffen we well5 Lepelaars aan
en konden we heel mooi een Zwarte Roodstaart bekij
ken.
Zo zijn we na een zwa re storm stookolievogels gaan
tellen, maar ja een bal doet dit telwerk gauw vergeten
en we waren a l gauw met de hele groep aan het voet
ballen.
Op vrijdag hebben w e een soort theoretische avond
d i t houdt i n dat we een onderwerpen nemen dat w�
de volgende dag gaan doen. Zo heeft Dick Passchier
ons een avond kunnen vermaken met het herkennen
van vogels en hun geluiden. Ons jeugdlid Maar�e
Abels heeft ons proefjes laten zien met zuren en we
hebben een aantal voorwerpen begraven welke wel en
welke niet kunnen vergaan.
Ook zoals voorgaande jaren hebben we een sinter
klaasavond gehad met erg mooie surprises. Verder
gaan we nestkasten controleren en schoonmaken in
het Leeuwenhorstbos. Aan het einde van dit jaar doen
we nog een vleermuizenexcursie en gaan we roeien
op de Nieuwkaapse Plassen .
H ierbij w il le n w ij iedereen bedanken die dit seizoen
weer voor o ns klaarsto nden.

Jaarverslag IVN
Nel Nooycn
Mete' o rologisch was 1 993 een nat jaar. Het IVN-afde
ling Noordwijk, heeft dat ook ervaren. Zo gingen op 5
mei enkele IVN-gidsen met ongeveer 50 kinderen en
hun begeleiders op excursie i n d e Noordd uinen. Het
zonnetje scheen uitbundig. I n drie groepen gingen we
enthousiast met een uitgestippeld natuurpad van
start. Helaas kwa men al gauw d reigende wolken op
zetten. Na tien minuten barstte een hevige onweers
bui los .Onder de bomen werd het zeer donker en erg
nat. D oorweekt v luchtte iedereen naar de werkschuur
van de boswachters om d e bui af te wachten. Het
bleef echter gieten. Gehuld i n grote plastic a fvalzak
ken, verstrekt door een boswachter fietste de groep
naar het Jan Verwey Na tuurcentrum. Daar werd d e 
letterlijk in het water geval len - excursie goedgemaakt
door een speurtocht l a ngs de permanente tentoonstel
ling en het uitpluizen van braa kba llen.
Deze groep was niet de enige d ie d aar door het IVN
werd ontvangen. Zo' n d uizend ki nderen, verdeeld
over 35 klassen, bezochten het Jan Verwey Na tuurcen
trum.
De- in de w intermaanden - vervaardigde speurtoch
ten werden dan ook in 1993 zeer i n tensief gebruikt.
Naast de speurtocht :-v erd er ook met schelpgruis ge
werkt, braakba l len u itgeplozen of een d ia-presenta tie
gegeven. Het zwaa rtepunt van het bezoek lag i n okto
ber. A lle eerstejaars van het Pieter Groen Col lege kwa
men bij ons. Het is d an een heksentoer om 14 d agen
achter elkaar 2 gidsen ter beschikki ng te hebben.
Heeft u soms zin om d i t jaar mee te helpen? Neem
dan nu a l contact op met Toos Bom, (tel: 10210), de
coörd ina tor van het scholen /groepenbezoek.

Vana f a ugustus stonden de meeste activiteiten in het
teken van het HerfstnatuurspeL En het leek wel of de
d u ivel er mee speeld e. B ij alle voorbereidingen buiten
regende het overvloed ig. En het valt niet mee in de
s tromende regen s pechtegaten te tellen of het aantal
mossoorten op een vierkante meter te ontdekken. Op
de d ag zelf was het gelukkig droog en werd de speur
tocht een groot succes.
Om de eigen kennis op peil te houden gingen we ook
met elkaar op pad. Zo bezochten we de pier van l]mui
den, genoten van een roeitocht op de Nieuwkaapse
Plassen, fietsen we naar de AW -duinen en wandelden
we wat af.
Inmidd e ls zij n we weer gestart met het sameristellen
van nieuwe speurtochten. De eerste aanmeldingen
van d e scho len zijn a l binnen. Het belooft weer een
goed jaar te worden.
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