
*Werkgroep jeugd ‘Weer of geen Weer’:  

Van de verschillende programma onderdelen hebben jullie al in de loop van het jaar een 

uitvoerig verslag kunnen lezen in de verschillende Scharrelaars. Dus hier een korte 

opsomming van het afgelopen jaar . 

De werkgroep bestond dit jaar uit de volgende leden. Hiltje Velde, Mirjam  Fagel, Jaap 

Padding en Jan en Hendrikje Vos. Het zou ontzettend mooi zijn om de groep nog uit te 

breiden met bv. een of meerdere ouders van de jeugd. 

We zijn in januari gestart met een filmmiddag met een mooie film ‘Holland natuur in de 

Delta’ en op het eind een kleine quiz. Het was een geslaagde middag.  

17  Februari waren Arnold Lassche en Mark Meulman bij ons om ons het een en ander te 

vertellen en te laten zien over de uilen. Hier waren 18 kinderen aanwezig dus een mooie 

opkomst en een boeiende en leerzame middag, zeker voor herhaling vatbaar in de komende 

jaren. 

Toen was het 24 maart, de landelijke schoonmaakdag. Hier doet de jeugd altijd erg fanatiek 

aan mee. Het is dan ook wel een mooi gezicht om overal in het bos de hesjes van oud en jong 

te zien. Opvoedkundig een belangrijke morgen met volgens mij ook wel een goed resultaat. 

Laten we hopen dat we zo aan veel kinderen kunnen doorgeven dat een bos voor mooie en 

nuttige natuur is, waar we als mens ook veel van kunnen genieten en zuinig op moeten zijn. 

Maar dat het geen vuilstortplaats is. 

Op 31 maart was Theo Douma bij ons om ons veel te vertellen en te laten zien van de 

vleermuizen. Zo was er een film over de Rosse vleermuis, Watervleermuis enz. In de kasten 

die in verschillende windrichtingen opgehangen waren, zodat ze te allen tijde kunnen 

verhuizen, werden Dwerg- en Rosse vleermuizen aangetroffen. De 25 kinderen en 2 moeders  

konden samen met de leiding terugzien op een boeiende middag. Dit zal ook zeker in de 

toekomst een herhaling krijgen. 

Hierna is het voor de leiding tot 30 juni rustiger want de jeugd is dan heel druk bij de 

nestkast controle.  Dit is al 60 jaar een vast iets in de vereniging, eigenlijk een van de pijlers 

vanaf de oprichting. 

30 Juni gaat het reisje richting Ruinen, niet met de bus maar met een aantal auto’s naar het 

bezoekerscentrum Dwingelderveld, schaapskooi en vogelpark. Een mooie dag waarvan ook 

de aanwezige ouders genoten. Hierbij wil ik ze nogmaals bedanken dat ze meereden voor 

vervoer. 

Na de vakantieperiode was het nog hard werken met het opschonen van de heide. Helaas was 

de opkomst wat minder dan voorgaande jaren, zodat er nog een extra zaterdag op de hei 

gewerkt is.  

Op 13 oktober was weer de timmermiddag. Een kikker of paddenhotel werd er getimmerd. 

Het was prachtig weer dus dat kon mooi buiten. Kinderen en meegekomen ouders konden dus 

ook nog van het mooie weer genieten. Dit was een geslaagde middag, die altijd nogal wat 

voorbereiding kost in verband met het benodigde materiaal. 

Op 17 november was het de bedoeling dat de jaarlijkse speurtocht zou worden gehouden. Op 

die dag waren er veel activiteiten in het bos, dus op het laatst, toen bleek dat dat onze tocht 

zou kruisen, is nog een ander programma gekozen, namelijk een zoekopdracht rondom de 

inforuimte. Aangezien er, door alle andere activiteiten, een zeer kleine groep was, was dit een 

goede oplossing. 

Zo kunnen we terugzien op een geslaagd jaar met een iets geringere opkomst dan vorig jaar. 

Maar toen was de opkomst ook wel uitzonderlijk hoog. 

We willen ieder bedanken die ons het afgelopen jaar geholpen heeft en hopen ook het 

komende seizoen waar nodig weer een beroep te kunnen doen op helpende handen. 
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