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DE ACTIVITEITEN VAN DE JEUGDCLUB IN 1977
Dat in de laatste 2 jaarverslagen van "De Strandloper" geen verslag heeft
gestaan over het wel en wee van de jeugdclub zou de gedachte kunnen voeden,
dat de welhaast meest actieve groepering binnen de vereniging op zijn oor was
komen te liggen. Niets is minder waar! Wat activiteiten en leden betreft
is er duidelijk vooruitgang geboekt en waait er weer een frisse wind (soms storm)
door de jeugdige gelederen.
Maar laten we eerst alles op een rijtje zetten.
Met het ingaan van het schooljaar 1977 werd in augustus een nieuw onderkomen
betrokken. Zaal 7 in "De Kuip" bleek groot genoeg om de soms ruim 20 meisjes
en jongens te kunnen herbergen. In de jaren daarvoor was, zoals iedereen weet,
de Willibrord-Mavo ons domein, waar we niet alleen kosteloos over een verlichte
en verwarmde ruimte konden beschikken, maar ook over de borden, de projector
en doek enz. Bij het scheiden van die markt verraste we de directie en docenten met 2 fraai verzorgde foto's van zeer-oud-Noordwijk.
Vanaf het begin van deze nieuwe periode lag het accent nog meer dan voorheen
op het aktief bezig zijn en wel in de vorm van quizjes, waarvan de vragen zelf
moesten worden gezocht en gesteld, het omschrijven en herkennen van vogels,
planten en schelpen.
Ook het groepsgewijs samenstellen van een bos met alles wat daarbij hoort,
werd met veel animo uitgevoerd.
Voor deze opdracht bestond het te gebruiken materiaal uit diverse kleuren
crêpepapier, plakband, dun telefoondraad en tafels. Op een tafel moest dit bos
worden uitgezet inclusief een verkeersweg, camping, recreatiepark, wandelpaden,
boswachterij + kippenhok, boerderij + kippenhok, maar ook een rustgebied voor
reeën, waterpartijtjes en broedplaatsen voor diverse soorten vogels. Voor dit
laatste maakten we gebruik van de gekleurde telefoondraadjes, die rondgebonden
de plaatsen voorstelden waar de vogels broedden en in een driehoek, de plaats
waar ze voedsel verzamelden.
Ook was er in dit "bos" een plaats ingeruimd voor een vos. Waarvan de prooiplaats ook in de vorm van een driehoek prompt bij de kippenren verscheen.
Enkele kreten die uit de monden van de adspirant-bosbouwers worden opgetekend:
".....is er nog kerkuilendraad?" "Welke idioot gooit nou een wandelpad over
een zwembad!!" "Wie heeft er met z'n ....... aan mijn vos gezeten?"
"Moeten we die bomen (propjes groen papier) plakken of gooien we ze zo neer?"
Ook buiten, op de zaterdagochtend, was er veel werk aan de winkel: In de zomer
Vogelkers kappen in het bos, braakballen zoeken in de Amsterdamse Waterleidingduinen, een bezoek aan de zuidpier van IJmuiden, dennetakken slepen in
de Noordduinen en alweer een soort quiz in Nieuw-Leeuwenhorst.
De hele club werd voor deze laatste bezigheid in groepjes verdeeld elk met
begeleiding van een volwassene. Ieder groepje kreeg een aparte route en
15 fiches, die langs de route moesten worden verstopt. De plaats waar zo'n
fiche werd neergelegd moest echter worden omschreven. Na deze eerste fase
keerde ieder terug naar het startpunt en kreeg elke groep een andere route plus
de daarbij behorende omschrijving om met behulp daarvan de eerder verstopte
fiches weer op te sporen. Als prijs zou van de winnende groep als aandenken
aan deze puzzeltocht een foto worden gemaakt.
Helaas triest voor de verenigingskas, want 3 groepen kwamen terug met alle
15 fiches, wat op 3 foto's met voor ieder van de winnende deelnemers een afdruk
kwam te staan.
De winnaars waren: Agith Alkemade, Jaap Baalbergen, Arjan van Doorn, Ariënne
Groenewoud, Rene Lindhout, Roeland Schouten, Wilfried Sluis, Maike Verkade
en Tom Vink.
Bij al deze akties werd bijzonder veel (onmisbare) steun verleend door leden
van de "grote" club. Met name Hein Verkade, W.Baalbergen, K.Verweij en
E.Aartse waren en zijn bij ons graag geziene gasten.
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Dat in Noordwijk de I.V.N. Gidsencursus werd gehouden, heeft de jeugdclub
bepaald geen windeieren gelegd. Mevrouw Vink gaf te kennen haar werk in dienst
van de jeugdgroep te willen stellen en ook hebben de dames Bom (onderwerp
bomen in de winter) en Schouten (schelpen van inktvissen) en de heer Gielen
(de groei van bomen) op zeer geanimeerde wijze enkele avonden verzorgd.
Januari 1978 stond in het teken van de schoonmaak. Voor het nieuwe broedseizoen werden de nestkasten grondig schoongemaakt om onze kleine gevleugelde
vrienden gelegenheid te geven met succes hun kroost ook dit jaar gezond en wel
uit te zien vliegen.
Zie daar een beknopte opsomming van de jeugdtribune.
Een blik op de toekomst leert ons, dat ook daarin veel te verwachten is. Om eens
een paar dingen te noemen: dia's en film over Noorwegen, film over de Boschplaat, bezoeken aan de Leidse en Amsterdamse Waterleidingduinen, nestkastonderzoek in Nieuw-Leeuwenhorst, mogelijk een aandeel in een landelijk onderzoek naar het voorkomen van gasvormig fluoride en verder heel veel avonden
vol quizjes, spel en herkenningsoefeningen om maar iets te noemen.
Meisjes en jongens vanaf 12 jaar die ook eens willen kennis maken met de
jeugdclub zijn van harte welkom iedere donderdagavond, van 19.00 uur tot 20.00
uur in zaal 7 van "De Kuip"
Tot ziens.
D.Passchier
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GEKNIPT UIT DE KRANT.

(Door L.van Duijn)

Duizenden oude beuken in het hele land kwamen dit voorjaar niet in blad
of nauwelijks, wat betekent dat ze dood zijn of binnenkort dood gaan. Aanvankelijk was men geneigd alleen in de uitzonderlijke droogte, hitte en
lage luchtvochtigheid van de zomers 75 en 76 te zoeken. Uit onderzoek
is echter gebleken, dat er meer factoren in het spel zijn; het klimaat
in 75 en 76, de omstandigheden op de groeiplaats, bijv. hoge droge zandgrond, en de leeftijd. De oude beuken zijn verder plaatselijk verzwakt door
de storm van januari 1976, de nachtvorst van 1976 en de veranderingen
op de standplaats, bijvoorbeeld doordat buurbomen zijn weggevallen of
weggehaald.
Als de beuk oud is reageert hij sneller op ongunstige omstandigheden en
kan hij zich vrijwel niet meer herstellen................
(N.R.C.)
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