
- 9 – 
 

DE JEUGDCLUB IN 1975 en 1976 
 

Een terugblik in 1975 leert ons al gauw, dat de jeugdclub allerminst stil  
heeft gezeten. Een veelheid van activiteiten boden voldoende garantie voor  
grote belangstelling bij de jeugd. Activiteiten die de club eenmaal in de  
veertien dagen in de open lucht brengt, waar op een ontspannen wijze de jeugd 
vertrouwd wordt gemaakt met de natuur. Weersomstandigheden spelen daarbij  
een grote rol en in de afgelopen periode was die niet altijd even gunstig (mist  
en regen). 
Ook op de donderdagavonden was het vaak een drukte van belang. Zoals bekend  
is het biologielokaal van de Willibrord-Mavo het trefpunt van de jeugdgroep,  
van waar alle werkzaamheden buitenshuis starten en waar veel binnenshuis 
plaatsvindt. 

In het afgelopen jaar werden daar vele dia's vertoond met o.a. een prach- 
tige serie van Theo van Woerden (we zien hem graag nog eens terug). 
Voorts werden er de gevonden schelpen schoongemaakt en geselecteerd, er werden 
boeken uitgeleend enz. enz. onder kakelen bij het leven!! 

Buitenshuis werd veel plezier beleefd aan de wandelingen langs het strand,  
in het duin, Leeuwenhorst en Offem. 

Als eerste fase voor het broedseizoen 1976 werden op twee opeen volgende 
zaterdagen een 35-tal nestkasten in Leeuwenhorst schoongemaakt. Dit gebeurt  
in een uiterst plezierige samenwerking met de heer van Dijk van het Zuid- 
Hollands Landschap, die zich veel moeite getroostte een voor dat doel zeer  
lichte en lange schuifladder te bemachtigen. Ook stonden er weer wat nieuwe  
kasten klaar om oude en vervallen kasten te vervangen. 
Helaas moesten we tijdens deze laatste bezigheid constateren, dat de stormen  
van de afgelopen tijd hun sporen ook hier achtergelaten hadden. Enkele bomen, 
waaronder een slaapboom voor reigers bij de heuvel, moesten het ontgelden. Ook 
waren veel takken afgerukt. 
Temeer een waarschuwing voor iedere bezoeker aan dit bos, dat al zoveel te lijden  
heeft van zoutaanslag, met veel omzichtigheid te betreden. 
Wel kon worden vastgesteld, dat het paartje Blauwe reiger, dat hier vorig jaar  
voor het eerst sinds tientallen jaren tot broeden kwam, met grote vakbekwaam- 
heid hun nest had gebouwd. Het zag er nog ongeschonden uit! 
We zien dan ook wat dit paar betreft het komend voorjaar met spanning tege- 
moet. 

Plannen voor het voorjaar zijn er genoeg, Op 24 januari, dus al voor het ver-
schijnen van dit nummer, gaan we naar Wassenaars Dierenpark. Verder staan er 
bezoeken aan de Amsterdamse- en Leidse Waterleidingduinen op het programma en 
ontbreekt het nestkastonderzoek al evenmin op deze lijst. 
Ook willen we nog eens braakballen van uilen gaan uitpeuteren. Dit hangt echter  
af van het beschikbaar krijgen van ballen, wat helaas steeds moeilijker wordt. 

Voor het overige vormen het strand, duin, bos en de weide het decor voor  
de enthousiaste groep, die opvallend genoeg uit vrijwel evenveel jongens als 
meisjes bestaat. Enkele jaren geleden moesten vooral de meisjes nog wat drem- 
pelvrees overwinnen. Misschien bestond er ook wel de vrees dat deze club een 
verlengstuk van de schoolstudie zou zijn. Maar, niets is minder waar. 

Plezier om de vrije tijd in de "vrije" natuur door te brengen staat op  
de eerste plaats, er wat van opsteken volgt vanzelf. Daartoe wordt ieder meisje  
of jongen van + 13 jaar tot + 16 jaar in de gelegenheid gesteld. 
 

Tot donderdagavond 7 uur in  
de Willibrord-Mavo. 
 

B.Heethuis  
D.Passchier 
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