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NIEUWS VAN DE JEUGDCLUB **** NIEUWS VAN DE JEUGDCLUB ****  
 
Ruinenexcursie 7-8 januari 1984 

Om half acht vertrokken we als jeugdclub met 5 auto's vanaf het par- 
keerterrein bij het gemeentehuis richting Ruinen. 
Onderweg naar de Flevopolders was het erg slecht weer, maar geluk- 
kig klaarde het later op. Bij de steenhopen werd er weer verzameld.  
We zagen, net als verleden jaar veel reeën, die opmerkelijk mak wa- 
ren. Ook werden er Grote zaagbekken, Bergeenden en enkele Tafeleen- 
den gezien. 
Na een bezoek aan de vogelhut werden er eerst koffie en sterke ver- 
halen genuttigd in Lelystadhaven. Hierna gingen we weer terug naar  
de Knardijk. We zagen er veel Torenvalken en Buizerds; jammer genoeg  
geen enkele Ruigpootbuizerd. Toen gingen we naar het Harderbroek en  
de kievitslanden. Hier zagen we de eerste ganzen -het waren Brand- 
- en Kolganzen- en werden erg mooi enkele Blauwe kiekendieven en een  
Sperwer waargenomen. 
Om twee uur vertrokken we naar Kampen, waar ieder een uur had om  
iets van deze mooie stad te zien. Mooie poorten en oude gevels le- 
verde dit uurtje ons op. Na getankt te hebben reden we over de ou- 
de brug over de IJssel naar Ruinen. Bij Zwartsluis werd de pont over  
't Zwolse diep genomen, waarna we omstreeks half zes in Ruinen waren.  
Nadat iedereen een plekje had gevonden, begon een vreemde geur zich  
meester van de boerderij te maken. Het menu bestond uit macaroni,  
een door velen met angst tegemoet geziene maaltijd. Deze angst  
bleek ongegrond, omdat een uur na de maaltijd iedereen nog leefde.  
Na de koffie, de spelletjes (waaronder biljarten -de ouderen demon- 
streerden iets met 3 ballen) en versnaperingen, was het tijd om te  
gaan slapen. 
Het werd een korte maar hevige nacht, gevolgd door een regenachtige  
en winderige ochtend. 
Toen de boerderij weer op orde was gebracht en iedereen weer in de  
auto zat, vertrokken we weer om kwart voor 10. 
Havelte was ons eerste doel, waar de hunebedden werden bekeken;  
ook het wonderlijke glooiende landschap kreeg de volle aandacht.  
Dit alles gebeurde vanuit de auto, omdat het weer ons niet toeliet  
de auto te verlaten. 
Via Blokzijl, Lemster (Rietganzen), Espel en Lemmer waar we Knobbel- 
zwanen, Wilde en Kleine zwanen, Grauwe ganzen waarnamen, ging de reis  
verder naar het Rode Klif. 
Onderweg, aan de oevers van het IJsselmeer werd een erg leuke waar- 
neming gedaan: een Dwergmeeuw die wel 2 km. met ons meevloog. 
Bij het Rode Klif werd even gestopt. Het landschap aldaar is hoofd- 
zakelijk gevormd door het ijs (in de ijstijd). Hierdoor zijn de  
voor Nederlandse begrippen steile kliffen ontstaan, die recht  
uit het IJsselmeer rijzen. 
Voor de afsluitdijk werd er met de chauffeurs afgerekend en ging 'n  
ieder zijn eigen weg, richting Noordwijk. 
Omstreeks half zeven was iedereen weer thuis en behoorde dit oer- 
gezellige en daarom alleen al geslaagde weekend ten einde. 
We willen nogmaals de familie Baalbergen bedanken voor het beschik- 
baar stellen van hun boerderij en tevens de chauffeurs en de mensen  
van de organisatie. 
 

Bedankt !!! 
 

Roel en Wim 




