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JEUGDCLUB  

Met het nieuwe schooljaar zijn na de vakanties ook de activiteiten binnen de 

jeugdclub weer gestart. 

Allereerst werd veel aandacht aan de trek van de vogels over zee geschonken van-

daar dan ook dat we in die periode tot half september veel op het strand te vinden 

waren. 

Aansluitend hierop kwam ook de trek over het duin goed op gang en verhuisde ons 

werkterrein ook in die richting. 

In korte tijd werd aldus kennisgemaakt met veel soorten vogels zoals Visdiefje, 

Grote stern, Kleine jager, Jan van gent, verschillende strandlopers en over het 

duin volop Spreeuwen, Vinken, Torenvalken enz. 

Ook op een uitnodiging om voor het vogelasiel de handen uit de mouwen te steken, 

werd geen nee tegen gezegd. Voor het maken van kerststukjes had iemand 30.000 

dennenappels nodig, waar hij ƒ 400,-- voor over had. Een zaterdagochtend had de 

jeugdclub versterkt met enkele "senioren" nodig om de buit binnen te halen. Hoewel 

een denneappel in de hand van jeugdige figuren heel andere ideeën oproept dan deze 

in een zak te werpen, werden er toch betrekkelijk weinig van deze voorwerpen vlie-

gend waargenomen. Als dank werd er rijkelijk frisdrank en koffie geschonken, ver-

strekt door de heer en mevrouw Bos (zeer veel dank). Bovendien kon iedere deelne-

mer (ster) een vogelasielsticker in ontvangst nemen. 

 
Op de donderdagavonden in de Willibrord-Mavo hebben we aan belangstelling niet te 

klagen. Praatjes, wetenswaardigheden, dia’s, een leuke film van de heer v.Tilburg 

over Kenia en uiteraard de afspraken voor de zaterdagochtend vormden tezamen de 

onderwerpen. 

Sinds enkele weken hebben we de beschikking over een 14-tal persplanken, waar nu 

bladeren en straks planten in gedroogd gaan worden. Het ligt in de bedoeling om 

afgevallen bladeren en eenvoudige maar voor een soort kenmerkende platen bijeen te 

brengen. 

 
Het programma voor de nabije toekomst omvat o.a. het schoonmaken van de nestkasten 

in Leeuwenhorst, uitstapjes naar Amsterdamse- en Leidse Waterleiding en het kappen 

van de Amerikaanse vogelkers in de "dennen". Voorwaar een lijst waar "U" tegen 

gezegd kan worden. 

Voor wie belangstelling heeft als adspirant-jeugdlid (tussen 12 en 16 jaar)  

dan wel behulpzaam wil zijn bij het runnen van deze groep, is donderdagavond  

19.00 uur de tijd in de Willibrord-Mavo aan de van Panhuysstraat, de plaats,  

om hartelijk welkom geheten te worden. 

 
D.Passchier 
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