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ACTIVITEITEN VAN DE JEUGDCLUB  

Voorjaar 1978 kenmerkt zich door veel regen en weinig zon wet normaal gespro- 
ken een flinke streep kan zetten door alle buitenactiviteiten. Maar des  
ondanks was er ruimte en moed voldoende om buiten ons hart op te halen.  
De Noordduinen bieden daar alle gelegenheid toe, waar o.a. Grote bonte  
specht, Kuifmees, Boomkruipers en veel Goudhaantjes werden gezien. 

Voorts werden de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Warmonder Bos van  
de Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap" bezocht. Het laatste onder dank- 
zegging aan de aldaar broedende Blauwe reigers, die niet al te veel hebben  
laten vallen en opzichter de heer van Dijk die ons gratis toegang verleende. 

Ook onze nestkastwerkzaamheden hebben weer vruchtbare resultaten afgeworpen,  
maar daarover zal in het jaarverslag meer van gezegd worden. 

De roeitocht over de Nieuwkoopse Plassen werd eindelijk eens uit de plannen- 
kast gehaald toen vooraf bleek dat alle jeugdleden de zwemkunst machtig  
waren. Wat echter gevreesd werd, kwam inderdaad uit, doch geen jeugdlid maar  
een van de volwassen begeleiders stapte pardoes in de Nieuwkoopse prut, wat  
wel de rust maar niet de pret verstoorde. 

Als buitenactiviteit kunnen ook de bezoeken aan de Leidse Sterrewacht en  
het Natuurhistorisch Museum worden gezien. 
Aan de eerste activiteit namen ruim 50 mensen deel, waaruit kan worden opge- 
maakt, dat ook veel ouderen van deze unieke kans gebruik hadden gemaakt. Na  
een dialezing werd gelegenheid geboden door een van de kijkers enkele hemel- 
lichamen te bewonderen, wat wonderwel slaagde. Vlak voor en even daarna was  
er door een dik wolkenpakket geen ster meer te schieten. 
Ook het bezoek aan het Natuurhistorisch Museum mocht ook al geslaagd worden  
genoemd. 
Hieraan voorafgaande werd op donderdagavond eerst het een en ander op het  
gebied van walvisachtigen uit de doeken gedaan deer W.Baalbergen. Hij had  
zich daarvoor bijna het halve museum toegeëigend en o.a. gipsmodellen, wand- 
platen en complete walvistanden meegebracht. 

René Cramer bracht een diaserie mee,die hij had geleend van het Wereld  
Natuurfonds, waar met behulp van de bijgeleverde tekst een goed beeld werd  
verkregen van o.a. de zee- en landschildpadden die met uitsterven worden  
bedreigd. 

Een van de hoogtepunten tijdens het jeugdverenigingsjaar werd ons door de  
heer van Kekeren voorgeschoteld. Met een kleine selectie uit zijn eigen  
collectie was hij "Kuip"waarts gekomen alwaar hij 4 tafels nodig had om  
deze "kleinigheid" uit te stallen. Met fossielen uit diverse tijdperken  
gaf hij de jeugd gelegenheid tastbaar kennis te maken met schelpen, dieren  
en planten die miljoenen jaren voor ons leefden en groeiden. Bovendien werd  
aan iedereen een kleine hoeveelheid schelpen met een leeftijd van minimaal  
60 miljoen jaar uitgereikt. 

Hiermede zijn wel de belangrijkste maar zeker niet alle activiteiten opgesomd.  
De vakantie is al weer lang achter de rug en met het nieuwe seizoen worden  
ook weer nieuwe plannen gemaakt. 
De jeugdclub is intussen verhuisd van de donderdagavond naar de vrijdag- 
avond om een meer nuttig gebruik van zaal 7 te kunnen maken. Het is dan in  
principe mogelijk die groep, die qua leeftijd de jeugdgroep ontgroeid is, in  
de gelegenheid te stellen weer contacten te onderhouden. Verschillende van  
hen "doen aan fotografie" en op dergelijke avonden kan b.v. het resultaat  
daarvan getoond warden. Maar daarover volgt te zijner tijd meer informatie. 

Verder heeft de jeugdafdeling, dankzij een paar welkome giften, de beschikking  
over een viertal kijkers en een compleet arsenaal biologiemateriaal zoals  
scharen, pincetten, prepareernaalden, petrischalen, loepen en torrenkijkers.  
Zelfs kunnen we binnenkort een eigen kast tegemoet zien om alles daarin  
op te bergen. 
Voorwaar een bewijs, dat de jeugdclub, die wel eens een eigen naam mag hebben, 
springlevend is. 
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Rest ons nog de uitgebreide schare mensen te bedanken, die een donderdag- 
avond voor hun rekening hebben willen nemen, dan wel aan hen die bij het  
vervoer naar diverse evenementen behulpzaam zijn geweest. 
 

M.Vink 
D.Passchier 

 
                       -------------- 
 
Paul Marijnus, een actief lid van de jeugdclub, vind dat de plaats van het 
mogelijke toekomstige heempark niet goed is gelegen. 
De heer W.Baalbergen, die deel uitmaakt van de Commissie Heemtuin, zal 
de vraag van Paul beantwoorden. 

De Redaktie 
 
 
HET HEEMPARK OP EEN SLECHTE PLAATS?  

Ik vind dat het Heempark op een nogal slechte plaats is geprojecteerd.  
Als het Heempark daar wordt aangelegd, komen er vogels en worden er planten  
gepoot. Maar als het buitenbad open gaat, wordt het erg rumoerig. De vogels  
gaan er van schrik weg. Misschien gaan er ook wel jongens van het Bollen- 
badterrein over het hek het Heempark in en vernielen er misschien de  
boel. Nee, de plaats waar het Heempark moet komen, moet op een rustigere  
plek worden aangelegd. Maar verder vind ik wel dat er een Heempark moet  
komen maar dan wel op een rustigere plek dan bij het Bollenbad, b.v.  
beneden aan de Koepelweg. 

Paul Marijnus 
 
                       -------------- 
 
PLAATS HEEMPARK  

Het Heempark blijft de tongen in beweging brengen. Het is nu al meer  
dan vier jaar geleden, dat het plan aan de gemeente werd gepresenteerd.  
Maar vooruit, er moet wat te praten zijn. 
Toch wordt er niet alleen gepraat. De werkgroep die het gemeentebestuur  
adviseert en waarin ook onze Vereniging vertegenwoordigd is, gaat rustig  
door met het plan. "Zij die geloven haasten niet", zullen we maar denken. 

Ja, Paul vindt de plaats niet zo ideaal. Wij eigenlijk wel. 
Net als de plaats die Paul noemt n.l. de Koepelweg, is de ligging onder 
de Prins Hendrikweg gunstig. Beschermd tegen de zeewind zal tevens 
het talud van het duin in het park worden betrokken. Dat het wat dicht 
bij het zwembad ligt en ook bij het dorp heeft voor- en nadelen. Het rumoer 
kan in de zomer voor de mensen misschien wat vervelend zijn, de vogels 
trekken zich daar weinig van aan. Denk maar eens aan de vele broedende 
vogels op Schiphol. 
Vernielende jongens kunnen wel een probleem vormen. Hopelijk kan door 
middel van zo'n Heempark de jeugd meer in contact met de natuur worden 
gebracht, waardoor ze meer waardering voor de natuur krijgen. Iets wat 
men waardeert, vernielt men niet. Wel zijn we dan natuurlijk een heel 
aantal jaren verder. 

Een voordeel van de ligging zoals nu gepland is, is de goede bereikbaar- 
heid vanuit de dorpen. Er zal langs het park een voetpad vanaf de Nieuwe  
Zeeweg naar de Prins Hendrikweg worden aangelegd, zodat men het park in een  
wandeling kan opnemen. 
Bij eventuele latere uitbreiding van het park tot aan de begraafplaats,  
zal er tevens een verbinding naar het Dompad komen. Op deze wijze zou  
er dan een prachtig wandelgebied ontstaan. 
Toch bedankt voor je reactie Paul. 

W.Baalbergen 
 

 
 
 
 
 
 




