
Jaarverslag jeugdn atuurclub 

De jeugdclub (9 - 11 jarigen) telde afgelopen seizoen on
geveer 20 kinderen en werd verzorgd door 5 personen, 
die met elkaar een rooster hadden samengesteld met 
daarin vele leuke en interessante activiteiten. 
De ene week kwamen de kinderen vrijdagavond (7- 8 
uur) samen en de week daarop zaterdagochtend om 
met elkaar op excursie te gaan. Vaak werden we door 
leden van de Vereniging geholpen voor de meer specia
listische kennis. Als leiding waren we erg blij met deze 
medewerking. 
In het najaar heeft Udo Hassefras de kinderen alles ver
telt over vleermuizen, Rien Sluys over trekvogels en 
Gert Slager heeft ons zijn zee-aquarium laten zien. De 
kinderen waren erg enthousiast. 
In december vertelde Hein Verkade over sterren en pla
neten en in het voorjaar zijn we onder andere naar het 
Warmonderbos geweest, waar we naast de eerste lente
bodes (Speenkruid, Bosanemonen) ook Ooievaars heb
ben gezien. Een Belevenis. 
In juni zijn we met de jeugdclub te gast geweest bij een 
jeugnatuurclub in Geldrop. Het was werkelijk een heel 
goed weekend, waar we allemaal nog met plezier aan 
terug denken. Onder andere zijn we naar een prehisto-
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De activiteiten van de I.V.N.-groep Noordwijk waren 
uiteraard van velerlei aard. 
In de tentoonstellingsruimte van het Jan Verwey Na
tuurcentrum stelde een aantal leden een nieuwe speur
tocht samen. Tijdens de bezoekuren maakten de 
kinderen hier dankbaar gebruik van. 
Nieuwe medewerkers werden geïntroduceerd. Samen 
bekeken we de veranderde expositie en stelden we ze 
op de hoogte van praktische zaken zoals bediening van 
de verwarming en andere apparatuur. Om elkaar wat 
beter te leren kennen, maakten we een fietstocht door 
de Noordduinen. 
Op zondag 1 april was een strandexcursie georgani
seerd. Waarschijnlijk wegens de datum was het een 
klein, maar enthousiast groepje belangstellenden. Ver
rassend waren de vondsten op de vloedlijn. 
De wandeltocht "Natuurpad Nieuw-Leeuwenhorst" 
werd kritisch bekeken en herzien. Het natuurpad is ver
volgens opnieuw uitgegeven. 
Buiten de normale openingstijden van het Jan Verwey 
Natuurcentrum ontvangt het LV .N. ook groepen kinde
ren op afspraak. In totaal hebben 696 kinderen de per
manente expositie bezocht. Ze hadden veel plezier met 
het uiteenpluizen van de uilebaBen en het uitvoeren 

risch dorp geweest waar kinderen brood konden bak
ken, kruidenthee konder zetten en nog veel meer. De 
Dommel hebben we gezien en 's avonds vertelde ie
mand ons alles over kikkers. Dat het erg laat werd voor
dat alle kinderen sliepen hoeven we eigenlijk niet te 
vermelden en de terugtocht met de trein verliep dan 
ook wat rustiger dan de heenreis. Iedereen kon terug
zien op een ontzettend goed verzorgd en gezellig week
end. 
Het seizoen hebben we in juni afgesloten met een plan
tenexcursie onder leiding van Jelle van Dijk en natuur
lijk met het jaarlijkse roei-evenement op de Nieuw
koopse plassen. 
We kunnen terugzien op een goed seizoen en we willen 
nogmaals iedereen (ouders, oud-leden, leden van de 
Vereniging) heel hartelijk bedanken voor alle hulp die 
we als jeugdnatuurclub kregen. 
Inmiddels zijn we de afgelopen september weer gestart 
met een nieuwe groep jeugdnatuurleden en een nieuw 
activiteitenprogramma. 
Het belooft weer een goed jaar te worden. 
Marian Bos, Carla van der Hulst, Debbie de Jager, 
Jenny Vink, Richard Zonneveld. 

speenkruid 

van opdrachtjes met schelpengruis. 
Natuureducatie komt buiten in de vrije natuur het best 
tot zijn recht. Daarom is in de herfstmaanden een na
tuurwandeling in het bos van Nieuw-Leeuwenhorst sa
mengesteld. We hebben 204 enthousiaste kinderen 
kunnen begroeten. 
Het organiseren van het traditiegetrouwe herfstnatuur
speL Ditmaal was in het kader van het 30-jarig jubileum 
van de landelijke I.V.N.-organisatie, het onderwerp 
"kringloop" als hoofdmotief gekozen. Ondanks de re
gen, die de mooi-weer-traditie van dit evenement ver
brak, waren er toch 112 kaarten uitgereikt. Met 

· 
begeleiders erbij gerekend hebben ongeveer 170 natuur
liefhebbers dit spel gespeeld. 
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