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VERSLAG VAN DE AKTIVITEITEN VAN DE JEUGDCLUB
Ook in de afgelopen periode is de jeugdclub weer actief geweest. Met het oog op
de komende lente stonden de bibliotheek-avonden in het teken van de vogelstudie.
Zoals andere jaren had de heer D.Passchier weer eens in zijn collectie dia’s
gesnuffeld, om de fraaiste plaatjes op het doek te toveren, waarbij een bandrecorder
het geluid van de getoonde vogels weergaf. Daar de meeste jeugdleden op school
de bekendste park- en strandvogels van wandplaten geleerd hebben, boekte hij snel
resultaat, zodat we reeds spoedig in de praktijk de kennis konden toetsen. Dan
echter bleek, dat zwarte vogels allemaal merels genoemd werden.........,zodat er
voorlopig nog voldoende werk aan de winkel is.
Ook dit jaar werd er weer aandacht besteed aan de braakballen. Daar we niet konden
terugvallen op de voorraad van de heer van Duijn, zijn we zelf op pad getogen om
het benodigde materiaal te vergaren. Met behulp van stencils en microscopen werden
een aantal schedeltjes gedetermineerd. Voor het eerst werden in de braakballen
kaakjes van spitsmuisjes aangetroffen, die in luciferdoosjes mee naar huis werden
genomen. Na gereinigd te zijn in waterstofperoxyde, werd het gevonden materiaal met
lijm op geverfde plankjes gekleefd. Deze tableaus werden enige weken in het
biologielokaal tentoongesteld om zodoende nog sluimerende liefhebbers tot toetreding tot de club te bewegen. Ook nu kwam er weer een verzoek deze ochtend nog
eens te herhalen.
Dan was er een avond-excursie naar het landgoed "Offem", vanwege de slaaptrek van
de spreeuwen uit de wijde omgeving. Ruim een uur hebben we de spreeuwen gadegeslagen tijdens hun opmars naar het park. Daar waren ze, bleek later, niet eenvoudig
terug te vinden, ook al gaven ze door hun gekwetter van hun aanwezigheid blijk.
Even waagden wij ons een eindje in het park, maar "geweerschoten" dwongen ons een
veilig heenkomen te zoeken.
Tijdens de excursies over het strand werden zoveel mogelijk soorten schelpen verzameld. Deze werden gereinigd, gedroogd en in doosjes verzameld om ze later met
behulp van stencils te determineren.
Verzamelde schedeltjes en botjes van konijnen uit de duinen, werden in de kelder
te drogen gelegd om ze later, wanneer het weer een buitenexcursie verhindert, uit
te pluizen en een naam te geven.
In de komende maanden staan er nog belangrijke evenementen op het programma.
Allereerst gaan we op de fiets naar de Katwijkse Duinwaterleiding, waar we
eerder interessante waarnemingen deden.
Verder nog een bezoek aan de reigerkolonie in het Warmonderbos en waarschijnlijk
weer een bezoekje aan het heempark te Oegstgeest.
U ziet de jeugdclub bruist van leven en we mogen gerust stellen, dat we bij het
afsluiten van het schooljaar op een actief seizoen kunnen terugblikken.
In verband met werkzaamheden van de leiding is de bibliotheekavond tegenwoordig
op de vrijdagavond. Tot ziens dus op die avonden in de Willibrord-Mavo.
B.Heethuis
D.Passchier

-------------Indien u uw contributie of donatie nog niet betaald heeft,
wilt u dit dan spoedig in orde maken.
Contributie is minimum ƒ 6,-- per jaar
Donatie
minimum ƒ 2,50 per jaar
Jeugdleden
betalen ƒ 3,50 per jaar
Abonnement "Het Vogeljaar" ƒ 10,-- per jaar
Gaarne overmaken op girono, 2573795 t.n.v. Vogelbescherming
"Noordwijk", Joh.Molograafstraat 5 te Noordwijk.
Door te gireren bespaart u de penningmeester veel werk.

