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Jeugdnatuurclub 2008 
 

Nel Nooijen 
 
De kinderen die meedoen aan de natuuractiviteiten, 
krijgen direct contact met planten en dieren. Dat 
geeft natuurlijk veel plezier, maar – en dat hoop ik 
altijd stiekem – kan ook motiverend werken om 
meer te willen weten, om te behouden en te 
beschermen. 
In 2008 deden weer veel kinderen mee, waarbij het 
vissen naar waterdiertjes in de sloot en  het zoeken 
naar strandvondsten qua aantal uitschieters waren, 
respectievelijk 26 en 25 kinderen. 
Zomaar een impressie van zo’n topper. 
In september gingen we op zoek naar 
strandvondsten. Een strakke, blauwe lucht, ’n 
lekker zonnetje en een zwin. Een enthousiaste gids, 
25 verwachtingsvolle kinderen en drie begeleiders 
die er meer dan echte zin in hadden. In het zwin 
zwom een zeepaddestoel en massa’s 
zandspieringen. Oeroude tijden kwamen tot leven, 
want een jongetje ving enkele vissen met zijn blote 
handen. Zo kon ieder de dieren in het emmertje 
goed bekijken.  Op het strand lagen opvallend 

weinig soorten schelpen, maar de zaagjes lagen 
voor het opscheppen. Leden van de educatieve 
werkgroep hadden daar een jaar lang naar 
gespeurd. Nu was hun schelpenspel, die dienst doet 
in het natuurcentrum, weer compleet. De natuur 
haalt grillige streken uit. De gave kompaskwallen 
met hun prachtige lijnenspel, de heremietkreeftjes 
en piepkleine zeeboontjes wekten veel 
bewondering. 
Teruglopend naar de vuurtoren, werden we 
geroepen door Kees Kooiman van de Eerste Hulp  
bij Zeezoogdieren. Hij haalde speciaal voor ons de 
pijlstaart uit de vriezer, die de dag ervoor op het 
strand was gevonden. Tot slot kreeg elk kind nog 
een schelpenkaart mee naar huis. 
Als u van de zomer op het strand opgeschrikt 
wordt door een schel geluid, is het vast een 
jeugdlid, die na een winter oefenen geleerd heeft 
om op een schelp te blazen. 
De jeugdactiviteiten kunnen geen succes worden 
zonder assistenten en gidsen. 
Met dank aan Annette, Mariska, Robert, René, 
Rob, Dennis, Dick, Wim, Ellen en Lutgarde.
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