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In De Strandloper van maart 1990 22e jaargang nr. 1. 
heeft u kunnen lezen over de activiteiten van de jeugd
bonden binnen afdeling Bollenstreek. 
Vanuit afdeling Bollenstreek is een aantal leden nu 
bezig met de oprichting van een afdeling van de jeugd
bond in Noordwijk. 

Wat houdt zo'n afdeling nu in? Binnen een afdeling 
worden door en voor de leden activiteiten georgani
seerd. Deze activiteiten bestaan voomarnelijk uit excur
sies. Tijdens deze excursies wordt er aan onderzoek of 
beheer gedaan, wordt er geïnventariseerd of genieten 
we gewoon van de natuur. Dit alles gebeurt met men
sen van je eigen leeftijd (van 12 tot en met 25 jaar). 
Het doel van de jeugdbonden is: het bezig zijn in en 
met de natuur in je eigen omgeving. 
In februari 1991 is ons eerste afdelingsblad "De Bruin
vis" verschenen. Hierin staan verslagen van enkele 
excusies, onderzoeksresultaten, een natuurhistorisch 
stuk over de Bruinvis en uiteraard het excursieprogram
ma (expro). In dit expro staan alle activiteiten aangekon
digd die de komende 2 maanden worden georgani
seerd. 
Mocht je zin hebben om eens langs te komen om een ex
cursie mee te maken en je bent tussen de 12 en 25 jaar of 
je weet iemand die intersse heeft in de natuur, bestel 
dan het afdelingsblad "De Bruinvis" bij onderstaand 
adres en kom op excursie. Het blad "De Bruinvis" ligt 
ook in de bibliotheken en het Jan Verwey Natuurcen
trum. 

Waarom nu opeens een afdeling van de jeugdbond in 
Noordwijk? 

NJN/JNM 

Femke Vink 
Zaterdag 19 januari in de regen mijn eerste excursie met 
de jeugbonden voor natuurstudie. Half negen bij de 
vuurtoren verzamelen, hier stonden Bart en Johan. 
Meer mensen kwamen er niet dus vertrokken we naar 
Noordwijkerhout om bij het witte kerkje Marijn en Rob
bert op te halen. Van hieruit gingen we door naar Voge
lenzang, waar de rest van de groep uit Sassenheim, 
Lisse en Hillegom uiteraard te laat aankwam. 
Helaas regende het nog steeds, maar we gingen verder 
op weg naar het bezoekerscentrum om de roofvogelten
toonstelling te bekijken. Hier was het namelijk droog en 
we moesten nog eten ook. U do wilde persé naar buiten, 
de regen in, vogels kijken. Gelukkig stopte de regen al 
snel alleen de plassen waren nog niet weg, dus droge 
voeten hadden we nog niet. Wat wel heel opvallend 
was dat de vogels na de regenbui opeens erg actief wer-

12 

Het unieke van de jeugbonden (NJN en JNM) is, dat 
jongeren tussen de 12 en 25 jaar met elkaar activiteiten 
organiseren om de natuur te ontdekken en te bescher
men. 
Binnen de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescher
ming Noordwijk loopt de jongerengroep niet goed. Wel 
is er een jeugdnatuurclub, maar die is maar tot 12 jaar. 
In Noordwijkerhout is een jeugdnatuurwacht, maar 
ook hier is de maximumleeftijd 12 jaar. 
Vandaar dat de jeugdbonden gevraagd zijn om een zelf
standige afdeling op te richten. Zo krijgen de jeugdclub 
en de jeugdnatuurwacht een goede doorstroom moge
lijkheid en kunnen deze mensen hun kennis bij de 
jeugdbonden vergroten en actief bezig zijn in de natuur 
om later eventueel door te gaan binnen de Vereniging 
voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 
Maar zoals al is opgemerkt vormen de jeugdbonden 
een zelfstandig draaiende afdeling in Noordwijk en 
staan dus verder los van alle andere organisaties. Uiter
aard is er wel een goed contact tussen alle verenigingen. 

Tot slot wil ik nogmaals een oproep doen aan iedereen 
die interesse heeft of iemand weet die eventueel interes
se heeft, om eens langs te komen. Op papier is het altijd 
anders dan in de natuur, daarom volgt hieronder een 
excursieverslag van Femke Vink. Deze excursie was 
haar eerste kennismaking met de jeugbond en geeft 
haar eerste indruk weer. 
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den. Het gevolg was dat de vogels ons om de oren vlo
gen. We zagen: Boomkruipers, Vinken, Kepen, Staart
mezen, Kuifmezen, Goudhaantjes en door de telescoop 
een prachtig Witgatje, een IJsvogel, een Waterspreeuw 
en een Roerdomp. Ook vele watervogels werden ge
zien, als je wilt weten welke dan moet je zelf maar op 
excursie komen en dit aan mij vragen. 
Er was ook nog een vervelend jongetje Titus genaamd, 
hij maakte het zo bont dat we met z'n allen besloten 
hem te laten zien wat je allemaal met Lisdodden kan 
doen, het gevolg was dat we allemaal onder de Lisdod
den zaten, m.u.v. Renate en ik, want wij hielden de tele
scoop vast. De terugweg was lang, maar wel gezellig, er 
werd gekletst en naar vogels gekeken. Ondertussen 
ging het zonnetje ook nog schijnen, een volmaakte ex
cursie op de regen na. Toen nog terug fietsen, het was 
al vijf uur. 
Eén ding is zeker, na zo'n dag op pad slaap je wel. 




