-8JEUGDCLUB AAN DE ZWIER (VERVOLG)
Het jeugdige, bontgekleurde, "kakelende" gezelschap heeft ook in deze
periode een veelheid van activiteiten ontplooid. Inventarisaties, nestkastcontrole, bezoeken aan verschillende terreinen, dialezingen en het wekelijks
bibliotheekhalfuurtje vormen tezamen het pakket waarmee de jongeren zich hebben
beziggehouden.
Het punt "inventarisaties" behoeft echter nadere toelichting.
Verschillende deelnemers bleken er voor te voelen op eigen houtje iets te
ondernemen. Zo ontstonden er 2 groepjes die elk een terrein op vogels en planten
onderzoeken.
Groep 1, bestaande uit Rob de Mooij, Rob en Peter Alkemade en Michel van de List,
heeft het oog laten vallen op "Het Vinkeveld".
Groep 2, bestaande uit Hein Verkade, Henk van Duyn en Dick v.d. Oever, soms
aangevuld met Alfred Roozen en H. Putman, inventariseert het landgoed "Leeuwenhorst".
Van beide groepen weten we dat ze zeer consequent werken. Soms bleek de
ochtendstond om 4 uur al goud in de mond te hebben, waarschijnlijk tot groot
ongenoegen van de respectievelijke ouders.
In het volgende nummer hopen we de resultaten van deze onderzoekjes te
kunnen publiceren, evenals de gegevens van de nestkastcontrole in NieuwLeeuwenhorst.
Tenslotte nemen we gezamenlijk de pet af voor Anita Philipsen en
Fred Hoogkamer, die respectievelijk uit Voorhout en Hillegom iedere zaterdag weer
present zijn.
Waar wij zoal geweest zijn volgt hieronder.
30 maart: Warmond. Mooi weer hoewel aanvankelijk nogal mistig. Doel was de
reigerkolonie in het bos rond "Huijs te Warmond", eigendom van
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, waar dank zij tussenkomst van de
heer van Dijk kosteloos een bezoek kon worden gebracht. Uiteraard de Reigers
maar ook de Grote Bonte Specht en Boomklever lieten zich goed bekijken en
beluisteren. Bovendien kregen de planten w.o. holwortel, voorjaarshelmbloem
en bosanemoon veel aandacht.
9 april: Nieuw-Leeuwenhorst. Avond-vogelinventarisatie. Op kaartjes, verstrekt
door de heer van Dijk werden de zingende mannetjes aangetekend.
Door de veelheid van de zingende vogels, veranderden de kaartjes bij sommigen in
complete imitaties van Karel Appel.
20 april: Nestkastcontrole Nieuw-Leeuwenhorst. Veel kasten waren reeds bezet
door Mezen en Spreeuwen. Niemand is van de ladder gevallen.
4 mei:
Strand en duin. Bij goed weer werd vanaf een hoog punt de zeetrek bekeken, waarbij iedereen de Dwergmeeuwen voor Visdiefjes
aanzag en de Visdiefjes voor Dwergmeeuwen.
In het duin overstemden de Nachtegalen de jeugdclub met gemak. Opvallend
waren de reacties van deze zangvogels op hun eigen zang, maar dan weergegeven
door een bandrecorder.
18 mei: Met de bus naar de Amsterdamse Waterleiding. Ook hier kregen de
vogels, planten, maar ook de maag alle aandacht. Rietgors, Kuifeend,
Bergeend en Wulp kwamen veel in de kijker en onvoorstelbare porties
brood en andere kauwartikelen in de maag.
1 juni: Noordduinen. Voornamelijk de planten kregen alle aandacht. Langs
de Duinweg werden de pogingen van een spitsmuis om deze racebaan
zonder kleerscheuren over te steken luid ondersteund. Wel geteld 4-maal
pleegden auto's een aanslag op het leven van dit kleine wezentje. Op aanwijzingen van de hele club wist het muisje al deze gevaren te ontwijken en
verdween onder luide toejuichingen aan de overkant in de struiken.
15 juni: Bezoek Heempark in Leiden. Van deze trip verschijnt uiteraard
verslag in de volgende "Strandloper".

-9Het ligt in de bedoeling 2 weken hierna de laatste nestkastcontrole in
de avonduren te houden.
Met de scholen gaat ook de club met vakantie en we zien elkaar terug
op zaterdag, 24 augustus 7.00 uur voor onze thuishaven de "Willibrordmavo"
aan de van Panhuysstraat.
Jongeren die idee hebben iets meer van de natuur te leren, zijn van harte
welkom. Direct lid worden is niet nodig. Wanneer na een paar maanden nog
steeds met plezier wordt meegedaan aan onze werkzaamheden, kunnen we daar
altijd nog eens over praten.
De jeugdclub gaat zich verder bezighouden met het onderwerp "Bos" voor
de komende expositie in oktober a.s. In dit nummer is over deze expositie'
al iets geschreven.
Er zijn al enkele leuke suggesties binnengekomen, maar deze behoeven nog
wel enige aanvulling. Dus heb je een idee, neem hem dan mee.
Rest ons nog een woord van dank aan de directie van de Willibrordmavo,
die ons niet alleen onderdak aanbood, wat voor dialezingen en bij minder
gunstige weersomstandigheden een ware uitkomst is, maar bovendien
bereid bleek te zijn een kast in te ruimen ten behoeve van de door de heer
Vermaas geschonken bibliotheek.
D.Passchier
B.Heethuis
-------------BIBLIOTHEEK
Hieronder de inhoud van de door de heer Vermaas aan onze vereniging geschonken
bibliotheek. De bibliotheek is opgeslagen in een kast in het leslokaal van de
heer Heethuis van de Willibrordmavo aan de van Panhuysstraat.
Iedere woensdagavond van 7.00 tot 7.30 (behalve in de vakanties) is de
bibliotheek open en kunnen leden gratis boeken lenen. Door de jeugdclub wordt
hiervan al druk gebruik gemaakt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Geïllustreerde schoolflora
Flora van onze gekweekte kruidachtigen
Een jaar in Thijsse's Hof
Een tweede jaar in Thijsse's Hof
Bomen in het Nederlandse landschap
Vogels van wadden en riviermonden
Landschappen en seizoenen "Herfst"
"Kwerr" een kapmeeuwenhistorie
"Erk" de levensweg van een wilde eend
Wat is dat voor een boom
Geen onkruid in uw tuin
Kijk uit je ogen
In de band van sneeuw en ijs
Landschappen en seizoenen "Lente"
Landschappen en seizoenen "zomer"
Landschappen en seizoenen "winter"
Dwalend ginds en her
De duinen in
Langs eenzame paden
Waar de stilte spreekt
Vogel-Idyllen "van diverse pluimage"
Vogel-Idyllen "Trouwe wachters"
Vogel-Idyllen "Van vreemde kusten"
Vogel-Idyl1en "Ranke wieken
Een jaar tussen de spechten
Vogels in hun domein
Omgang met planten

H.Heukels
C.Sipkes
Jac.P.Thijsse
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M.Makkink
R.Tolman
K.Zweeres
W.Hagen
A.Kosch
G.Kromdijk
Dr.W.Kruseman
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J.Verweij
J.van Nes
A.Wigman
J.Strijbos
J.Vijverberg
J.Vijverberg
J.Vijverberg
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H.Sielman
Dr.L.Tinbergen
Jac.P.Thijsse

