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AGENDA 
 

 

Lezingen: 

 

vrijdagavond 29 september 2000: 

 

Lezing over vleermuizen door de heer Zomer Bruijn, 

die veel onderzoek onder vleermuizen heeft verricht 

en daarbij prachtige opnamen heeft weten te maken. 

Een selectie hieruit wordt deze avond getoond.  

 

 

vrijdagavond 27 oktober 2000: 

 

Lezing over de bonte en boeiende wereld van de 

paddestoelen. Hiervoor is de heer Keizer benaderd, 

de auteur van de inmiddels vermaarde Paddestoelen 

Encyclopedie. 

 

 

vrijdagavond 24 november 2000: 

 

Lezing van de heer Bart Ebbinge over ganzen. 

Ganzen zijn zeker tijdens de wintermaanden een 

vertrouwd beeld in Nederland en juist Bart Ebbinge 

heeft veel studie verricht onder deze boeiende 

vogelgroep. Een avond, waarnaar kan worden 

uitgekeken. 

 

 

vrijdagavond 26 januari 2001: 

 

Een interessant reisverhaal van Dick Passchier over 

een van zijn vogelreizen. Bij de meeste onder u staat 

hij bekend als een onderhoudend spreker, die zijn 

opnamen op een leuke en geestige manier kan 

toelichten.  

 

 

vrijdagavond 23 februari 2001: 

 

Een lezing over amfibieën en speciaal over padden, 

een actueel onderwerp binnen onze gemeente, gelet 

op de jaarlijkse grote paddentrek in het Langeveld. 

Nadere mededelingen hierover volgen nog. 

 

 

vrijdagavond 30 maart 2001: 

 

Jaarvergadering met bijdragen van eigen leden over 

verschillende natuuronderwerpen. 
 

 

 

  

 

JEUGDNATUURCLUB  
voor jongeren van 6-12 jaar 

 

 
Nel Nooijen, 

 

"Wat jammer toch dat er geen jeugdclub meer is.." 

Deze verzuchting heb ik de afgelopen jaren diverse 

keren opgevangen. Ik was het altijd roerend met de 

spreker eens. Steeds hoopte ik dat iemand uit de 

vereniging het werk van Richard Zonneveld over 

zou nemen. Maar helaas...... 

Toch is een Natuurvereniging voor jong en oud. 

Onze vereniging streeft toch naar meer natuur en een 

beter milieu. Zij organiseert veel activiteiten, zoals 

lezingen, excursies, cursussen en weekends. Zorg 

voor natuur en milieu ontstaat als mensen de rijkdom 

van de natuur hebben leren kennen. Maar deze 

activiteiten zijn vooral gericht op volwassenen. 

Kinderen moeten ook plezier aan de natuur beleven 

i.p.v. "ingeblikt" contact via audiovisuele media of 

natuur achter glas en traliewerk. Direct contact met 

planten en dieren geeft niet alleen plezier, maar kan 

ook motiverend werken om meer te willen weten - 

om te behouden en te beschermen wat we als 

waardevol ervaren. 

 

Echter een jeugdclub leiden, zoals Richard al die 

jaren heeft gedaan, heb ik geen tijd voor. Toch wil ik 

in het nieuwe seizoen een bescheiden start maken 

met een jeugdnatuurclub. Een keer in de maand, in 

principe op de tweede zaterdag, wordt van 10.00 - 

12.00 uur een activiteit gepland, bestemd voor alle 

kinderen van 6 -12 jaar die belangstelling hebben 

voor de natuur. Ze hoeven geen lid te zijn. 

De eerste keer wordt van dit principe al afgeweken. 

Dit heeft te maken met de waterstand, want we 

starten op zaterdag 23 september met een 

strandexcursie. 

We gaan vissen met een heuse kornet. De excursie 

staat onder leiding van Hans Adema. Hij is bekend 

van het boek Schelpen en andere zeedieren. 
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Eigenlijk is de excursie voor kinderen, maar omdat 

wat je opvist met een kornet zo leuk en interessant is, 

mogen volwassenen dit keer ook meedoen. 

Verzamelen om 10 uur 's morgens bij de Vuurtoren 

van Noordwijk. Bel mij wel even van tevoren, liefst 

woensdag of donderdag 19.00-20.00 uur (071-

3611347). We weten dan hoeveel deelnemers we 

kunnen verwachten. 

De volgende excursies zijn op zaterdag 14 oktober 

(duin) en zaterdag 11 november (bos). De kosten 

zijn  1,- per keer. 

In de Noordwijkse weekbladen zal meer informatie 

verschijnen over deze jeugdactiviteiten. 

 

Sinds kort heeft zich een enthousiaste vrijwilliger 

gemeld die mij wil helpen van de jeugdclub een 

succes te maken. Het is Odile Schmidt. Ze is al heel 

lang lid van de Jeugdbond voor Natuur- en 

Milieustudie. Tot mijn grote verrassing bezit zij ook 

een kornet. Als de groep op 23 september erg groot 

is, kunnen we zelfs met twee kornetten vissen. 

 

 Nel Nooijen

 

Nieuw in de Jan Verweij Bibliotheek 
 

 
Jelle van Dijk 

 

Marijnissen J. Flora van de lage landen. 2000. 

Uitgeverij Tirion, Baarn. 704 pagina’s met ruim 

1700 afbeeldingen in kleur. Prijs ƒ 79,90. 

 

Veel ervaren floristen maken gebruik van 

plaatjesboeken. Dat geldt wellicht niet altijd bij het 

op naam brengen van Nederlandse planten. 

Daarvoor gebruiken velen Heukels Flora van 

Nederland  van R. van der Meijden (22e druk 1996) 

of/en de Geïllustreerde Flora van Nederland door 

Heimans, Heinsius en Thijsse (24e druk 1994).  

In deze flora’s moet gewerkt worden met lange 

determinatietabellen, waarbij heel precies gekeken 

moet worden naar kenmerken die de ene soort van 

de ander onderscheidt. Toch vond de rijk 

geïllustreerde Ecologische Flora door E. Weeda (5 

delen 1985-1994) bij veel doorgewinterde floristen 

gretig aftrek, niet alleen door de boeiende teksten, 

maar wellicht nog meer door de fraaie tekeningen 

en de sublieme fotografie.  

Ga je als florist naar het buitenland, dan gebruik je 

vrijwel altijd een plaatjesboek dat per definitie niet 

volledig is. Je kunt een plank vullen met 

plaatjesboeken over de Alpenflora. Niet één is er 

echter volledig.  

Is het een Oostenrijkse uitgave, dan mis je vrijwel 

zeker de soorten die alleen in de Franse Alpen te 

vinden zijn.  

Bovendien beperken deze gidsen zich tot de meest 

opvallende soorten van het eigenlijke bergland 

zonder de laaglandplanten die soms ook nog best 

tot op 1500m te vinden zijn, ook te behandelen. 

Nog grotere lacunes vertonen de gidsen voor het 

Middellandse-Zeegebied. Alleen de Griekse flora 

telt al enkele duizenden soorten! Plaatjesboeken 

hebben nog een probleem. Vaak worden soorten 

weggelaten en zelfs niet genoemd als ze erg lijken 

op een reeds afgebeelde soort. Met een 

plaatjesboek moet je dus niet de illusie hebben dat 

je elke gevonden plant goed op naam kunt 

brengen. 

Die laatste zin mag je tegenwoordig eigenlijk niet 

meer zo neerschrijven. Er verschijnen namelijk 

steeds vaker boeken met veel tekeningen en/of 

kleurenfoto’s waarmee je een heel eind komt. Het 

monumentale werk van Eddy Weeda werd al even 




