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JEUGDCLUB VOOR ZESSEN NOG NIET KLAAR 
 

Het mag een eeuwigheid geleden lijken sinds de laatste "Strandloper"  
uitkwam, maar in die periode heeft de groep niet stil gezeten. 

Na de zomervakantie, waarin wij het er ook even van namen, werden opnieuw  
de fietsen gepakt en daarmee de vrije ruimte opgezocht. Het nazomerprogramma  
had als punten; voorbereiding voor de tentoonstelling en trekwaarnemingen.  
Vooral bij dit laatste punt heeft het weer ons veel parten gespeeld.  
Het meest gunstige weertype voor zangvogels n.l. zwakke tot matige wind uit  
het zuidwesten bij een lichte bewolking, hebben we dit najaar node moeten  
missen. 

Voor de tentoonstelling echter konden we onze harten ophalen. De "vuilboom"  
in de kapel werd aangekleed met van het strand en duin verzamelde voorwerpen,  
die daar uiteraard niet thuis hoorden. Bij diezelfde oogstdag werden kolossale 
hoeveelheden dennenaalden en -appels meegevoerd. 
Op een andere zaterdagmorgen waren zakkan vol bladeren, boomvruchten, nestkasten 
en zelfs een boomstronk met daarin een spechtenest onze buit. Dit alles was nodig 
om het bos op deze tentoonstelling goed tot zijn recht te laten komen, aangevuld 
met o.a. door de club verzamelde platen en kaarten. 
Op het Staatsbosbeheer werd niet tevergeefs een beroep gedaan en daar stonden 
complete bomen voor ons klaar. Deze bomen moesten toch verwijderd worden.  
De spechtesmidse zat in een dode esdoorn en de den stond op een plaats waar  
hoog nodig moest worden uitgedund. Dit nog even als antwoord op de vele vragen 
hieromtrent tijdens de tentoonstelling. 
Vooral tijdens deze 10-daagse happening bleek de steun van de jeugdgroep  
onontbeerlijk. 

De laatste weken keken we met de regelmaat van een klok tegen inktzwarte  
wolken aan, die ons nogal belemmerde in de mogelijkheden. De al eerder  
genoemde trekwaarnemingen vielen voor 100% in het water. 

Op een iets minder regenachtige zaterdag in september troffen we het  
bij een bezoek aan Nieuw Leeuwenhorst wat beter. Tijdens de wandeling vloog 
plotseling een "buizerd" op. Op zich een leuke waarneming, die een nog 
verrassender aanzicht kreeg toen Jos Zonneveld een gat in de grond ontdekte 
waaruit een paar wespen opstegen. Dichterbij gekomen bleken we voor een 
opengekrabbeld wespennest te staan. Zou dan de buizerd misschien een wespen- 
dief geweest zijn? Het had er alle schijn van. 

Tot zover deze opsomming van activiteiten van de laatste maanden. 

Er blijkt onder de oudgedienden onder de jongeren behoefte te bestaan  
de groep in tweeën te splitsen, zodat we een groep krijgen van nieuwkomers  
en een van gevorderden. Een idee waar veel voor te zeggen is maar op korte  
termijn nog niet uitvoerbaar is (te weinig leiders!)  
Maar ook hieraan wordt gewerkt.  

De bibliotheekavond is verschoven naar de dinsdagavond. Het biologie- 
lokaal in de Willibrord-Mavo aan de van Panhuysstraat is dan van 19.00 -   
19.30 uur geopend. Zoals bekend kunnen alle leden GRATIS deze natuurboeken  
lenen. 

Tevens nog even ter attentie van de jeugdgroep; meegebrachte voorwerpen  
uit de natuur zoals fossielen, schelpen, beenderen enz. kunnen op deze avond  
besproken worden. 

Nieuwe jeugdleden zijn van harte welkom, mits ze niet jonger zijn  
dan 13 jaar en niet ouder dan 17 en goed kunnen kwebbelen. 

Kom eens kijken dinsdagavond 19.00 uur in de Willibrord-Mavo. 
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