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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 broedsei- 
zoen 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 Bosch- 
plaat, bezoeken aan de Leidse en Amsterdamse Waterleidingduinen, nestkast- 
onderzoek in Nieuw-Leeuwenhorst, mogelijk een aandeel in een landelijk onder- 
zoek 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 
 
 
                       -------------- 
 
 
 
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. Aan- 

vankelijk 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 zand- 

grond, 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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