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Bet i~ nu wéerruim 4 maanden gelède.ri·ciat
Kol;Î$d
onze weinig 't>ezmchte doch geanimèerde jaarvergadering.hièlcten,
Het wordt tijd dat we uit de winterslaap ontwa.ken ..en ons • cntd
enth01l~iaeme laten uitbotten. En daarv~or zal.di.:t jaar g~le~
genhaid genoeg bestaan.
· ·
· ··
Alvorens echter met de plannen voor 1943 voor den dag te
kclnEU4. wiJ. ik hie:r eerst. een \'ITOord .wijden aa.n Herman, ~schier
Twee jaar .h,eèft hij m~t vaak ve.rbluffend entho.us!a:sme -~ljn taa.\C
en nog veel meer als .bestuurslid ·van onze :w~riq~ro.ep geda.ari.'
Zeer -veel. ~bb.en wij
hem te da.nk:en. He:t zal hem gés_pé'f@
~}?bel.l. de SQaiologengroep~ _wegens het ber~ikeil. van .de . lE!èf~~
tijd~- grens, te mo~tep. verlaten in .deze moeilijke 1?-ijd,.\Vij _'}1o_;_
pen heln echter vaak op weekends en kamp.e,n .onder ons te. zien.
Maar nu de plannen. Op de jaarve~gadering werd besioten.
het ~~~en.ds-systeem te verlaten, daar d_it .doör de tijd.somst,~eden te grCJte mo.eilijkheden _met. ,zic.h, -meebrengt; Hiei•voPr. sou.den in de _;plaats. ·komen hele dag-_excursies, dist:riotsg-~.!l'er verbetering van het persecrilijk cop.tàct tussen áJ,
lE;I ~r~ zouden verder n,o_g•· "soc:i,.ologisohe avonden" . gèhou~en
w~~waarop. ·door de. ~i:Jden ·zelf op~amen of andere sócio~o~
spu ~erpen besproke~ ~guden wor?-en, Ook dit kan natu:~
lt~ s'Jiiftts plaa"G~~lijk ~eor_ganiseerd wor~en. . .
· · .• .' ·.
.. -~ s:táan er n<;>_g ,twee grQte .uitingen op het_pl';'o~1
·•11_._'
'.-··en "a~e.m.p .in ~~.Logt·, nu in een z~. e.r
.~e'lt
~-··te h:cutlen en ten _tweede de plantensoo:~~lie~ ·. _, _
r~e van de 1'81fhip-l~esen• waa.röver _,. ~e4s flit· .__,,
r
pfezen zult- hebben in
d.e vori.~e
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Voor. al deze plannen is echter in de eerste plaats jul- ·
lie enthousiasme en activiteit nodig. Lees hier nu niet maar '
< verheen en denk ook niet 3 "Nu mij kunnen ze wel missen" want
~P die mànie~ komen we nooit verder. Nee, jullie allemaal
moeten verschijnen en meewerkeri-om de SoGiologengroep door
déze rmneilijke tijd heen ·-te helpen. Als je geen fut meer hebt
om er z~ .llP uit te trekken en opnamen te gaan maken,kom dan
·:;p onze sjok-avonden en laàt je weer energie bij pompen • .Al.;.
lorlei bezwaren kunn~ we ~aar dan ook bespreken, hetgeen na
tuurlijk niet wil zeggen dat je alles maar op moet· potten tot
er,zo'n avond kcmt. Zoek contact met je mede-sjokkers. '»rek
er samen ~p uit, bijvoorbeeld om een bepaald gebied Sooiolo~
gisch te gaan inventariseren. Overlaad het bestuur me~ vrs.gen
en_Qrieven, ~cheld desnoods als je ni~t vlug genoeg antwoord
-~rijgt •. Itq.:rtO'm .tó~~ ~e. activj,tei t. en 'á.än zal de Sociologen~oèp weer blo~ie.n~áls immer~··
·
~
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In deceptionele steminirig de·· Austiberg veriatend; .:.alles
te voet-, afdàiend langs zonnige paadjes ·te midden van koren·
velden' ·en h_akhóutwalletjes wiel ons plotseling :éen merkwaar.:.
dig ·b,ös in1 t .Pog~ Het ·was met· grep~els doorsneden•'(kl.2) ' De
kruid,laa~f w~s mooi Óntwikkeld en al opnamemakend werd het cns
~-erst' redht. duideli.jk 9 welk een fraai Eiken-Berkenbos onze
so.mbere ~temming kwam verdrijven. Ne!'geris op de Jansberg heb
ben we vorig j~ar een der'gelijk_ rijk bos :aangetroffen met
een.k~urvan verhon:dskensoorteli als·Ruwe Berk, Kamperfoelie
-Hengel en Schermha.v{kskruid: bij elko.ar. Een weelde và.n Pijpestrootj? vert~genwoordigde de :vochtige subassoci·atie ·van
het Eiken-Berkenbos en de ov-ervloed·vin Rode Bosbes verteldG
ons, dat we met een ~ochtig Zomereiken-Berkenbos te doen had
don~ In een.cpgewekte stemming zijn we naar huis g~gaPJ1 9 wei
nig vermoGdend, dat we de dag .erop een bos zouden aantreffen
dat dat van de Austiberg in de'schaduw steldeo
~e waren al dikwijls het fietspad naar Singraven afge~
W.:~_deld, (waarom kwamen niet meer lieden Vrul: die pracht . wandeling genieten~ .al heel vaa:k; dus dat be.wus'te bos gepasseerd
Màar door de .Austiberg.:..verrasstng pas goed wa.'ltt:er geworden,
*) Bij de tabel in de vorige kruipnieuwso
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me:11lçten:we- nu 0:!:)-;:"'dai(·~iängs :J'let fi·ets:pa.d,-9 dr~t- w~r.door. en... dO.o:r
meènde te kennen, een bos stond diD: V:an-te "wa_terta.ndenü{i. ~~~)
'Vant hier troffen we én . diff.eren_ti.ërende ao:ort.e.n.·van he-t zónier
eiken-Berkenbos én; van· hèt:. W:i,nterèikeri.:*Berk-6i:nbos ,aan.~ :Fiarm~.
nisqh iwissel.Q.en. ·~ijvoorb'.ëéld R:odé:-BêS.beEt..en;Gu:ld,e::n·.Ró!id.e;-~.
af.;-· terwijl.;de pracn_tig ·ontwfl~k~lde _sch,~~men .van-jl,~~t: S~è;m~
havikskruid geel bloeiden naast R.u.ige ·v;Çl_l<Thie~ ~:..Jfe;t. w.as·· .~-t,15 ')
bes~e .Q.ewijs,. ;dat we een ideale bo~dem voor een ui'teri:nate _'rfjk
Q.uerceto-Betuletum betraden. De bleekgele Hengelbloemen slingerden door de hele pro~fvlakte, maar evenzeer, w:as er. he.~ ilt:t.~
vins viool,tje als vertf.lgenwoordigster van .het Q;tierc.eto~ ses.si':..
liflorae..:Bet'uletum 'vic'letosum Rivinfa.riae ...Dit. Was: .:w-e1ltet
Ih()aiste eri rijkste Eiker.i,~J3èrké,npós dat-· :we· 'oo:ft ·-kkiieh· h~ddén:,
niet sleéhts ee·n 'soéioiigische, máair bok ee:ri<o'J;>rihmen-è1imax~ :,~~
·w-at màfiien .·we v:an Kl ~J'. de·nken? Die ~pnarnè maak.:fên. :we·v,r~
een dag later onder· ·de hev:i,gste muggéh áaii:valren·; dîá 'w~''_toi:
dán :tóe···te d.èbÓrstaan liadclfm gehad\, Ret bloé.<I 'aiit,·'ap órizEf~ih~
notes 'klee:eciè, ,spr6~kt .· V:.ó~r:·~ich •.~·te :(Il;idla,eiCaer .m:tiggërib.~~·
ten noteerden we: Oxa'J,:fs;. I!faar oo,k; He~.g~.l ,_ ,:Jh"~~ne:r.fmütu::;' <~n
toe:h __ _ç>Pk ··Dalbruid eh Lonqceta~::<m:Jïbrak. -eyenmiri_, '"~;L- )tpiid' itL nçt
z'élf'.do bos Fagil.~..... Het:~·'bal? was .opèn en.-.J·êrtóo:ride~ ·dan·~ok. 'hé<J')]'
wa.t~:~Jivioodën- vaiJ.···buïji~n~- He=t'::b,lijkt 'bi·;f ·Îïad~_:r~. ib~s~houw:in:g :."
e~!î'' ·n1eJ1geliiig van ee,ri s.óort.enri"jk Eikêrt-Háagbèukenbo~f~:. 6..,_tii·::·
vert egenw69~dfgd. dö.pr:._-c}rjotblo,~mm~lp':, .. :B-O..s~àtlAocirn ?. · _f3e.:tgè*'epÎ-_],js
en Riinpelnios.; . e.n ë_ê:p. FJ~ör,te:h arm·_-'E;ikeri-B-qrkenb'ós msit 'lt~_~PI!tt~.;
foel~:é 'èri Pa}kr\li~'··' ws;~r_'hiJ. hèt _Querc~to..:ç:ai'pinet.uffi f?~ié:rwè~gt,
op :.een droge 'en vóédsè!arme: gTp:rldo .
.... ; . ·..
. . . : ...
-~'! :De laatste dag bra.cht .on~ c;p de Huim."ebçrg,. e~n·s:· eÈm. Saksifréhe. nedérzetting 9 ~ maar· ,;aar
·een ·moói
vrèedzÊ;tanÏ .Eil{èii
Berkenbos de herinnering' :a.an de v'rouwerirovërs ·van. wel.eer de_é:d
vèrvagen(K.24) Ook hier een ke.ur. van.·verbonêl.ske'nsoortèn ·met':
dcminerericf een ongelopflijk: g:r·èot :?-antlir· Adelaarsvárens ._ Daar
door een·~ armelïjke la:gé kruidll:aa·g met: t.áme:iij~:·véel_Za.ph~e·=
Wi tbo_l en een ehlmÏé Eikvaren. 09k hier weer percehtsgewi·js .
veel' Rode Bosbes, ·zodat we, ·mede· dopr ht,l-t · liggend · .·.a:i's'tro; h~t
droge, voedsel, arme Zomereik_e:ri...;Berkenb:Os gedi.f'fèrentieerd. "ziE:in
Hnt ontb~ekèn van een mosla.àg fs w:e1 typer~:Q.d h1.eivoor. ···_,·.. '_.
·Het optreden· van HUlst in de eerste _twee~o:Pna:(llen- is· on~
niet 'hèlemaal duide~;Ï._j:k.-· Het zou kunnen wijfièn. . . o:p e'á:h' ·ze:ke:Fe,'
hoevèalheid' vocht in ·do·· grond(getuig~ ·ae ~·rt..vo.óhtige opnainèri!!'' .
terwijl de soo:['t in be_iaè"droge p:pnai]Ïa;n" ontbreek,t H maar in·
opnamen van andere voC'litigabossen, 6. a• · op ·a:e ··-Jansberg komt>
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hij niet·voor.-Wie kan over het voorkomen van Hulst·in.bossen
eens een-artikeltje schrijven?
_
,
Veél-bosopnamen hebben we niet gemàakt,.daarvoor waren
weo te veel aan qnié voeten -en benen gebona~n, niàar :dè ;·enkele
Eiken-Berkenb-ossen die we ·opgenomen heb"t?en vergoeden in qualiteit veel, wat we in quantiteit misten. Ook daaraan· hebben
de wègblijvers veel gemist•
__ Wim ·Klinkenberg,.
Y E R L A N. D . I N "'G> -
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· ·.:ejj het il).ventari~e.ren v~ d,e ~~chtplassen zullen we . _
vo9raJ.. goed Ç-e verJanding van <l:e vele sloten en _gaten moeten:
bek;ijken. Het eers·te wat_ j,n zo'n _gebie.d .op valt is.~~ :?trijd
tusse:n. lMd .. en wa-l;~r ., Wanneer .j~: ~a l~nge .. tijd weer .,terug ge
ko~en ·_pènt en,,je zOek~ dan n~g e~ns. die leuk~ slootjes, waar.
~angs, je .enig~ __ jart:n,. ,gelederï iJ1; de brede rietkraag gro~e..bot~rb.l,oém-, zwan.enbt6'8:m e~ ka1nio~s. hebt gevonden en j_~ weet . dan
nqg pre~i~s .te her~et'êng_ii~~ar :is_ .. het gewee~t", dan is,, er .
alle. lians..()p çlat je ·een hèe,l .a[J,der. sloo.tje ziet. of zelf.s he- .
i6,~a~l · g~en,_ _sloot j_e ._iiié.àr _,:slechts een . sopp}ge. g?u~ o Een w:~ter
waar jè .in,<i;erti_jd;'nauw~l,ijk~ ,overhe-en kon springen .is geheel, ..
dient. _gegl(o_~id )ni_ 1!;-l'lé.en d~ grot.e;re natt igheiçl dan . ~et omlig: .
gerid,è ;geqied en _e_èn. zo-om van _s.c_l#,·ale riet · p~_ui.~ert; doet_ je_ je .
pie~',4erkennet} •. St~oke.Q.larid die ·vroeger doór ,vaar_t.en en-·~·· ·
~oé:ht'én ge~cb,eiden waren zijn aán elkaar gegroeid. en çlat : ..
.
blijkt. wol overdu{delijk Wa.!l!l:eer je_. een oude kadaste.,rkaart
hep_t. kunnen b_emaoh.tig~;:q._.-van het ge.:B~e.Ç- ·en deze. gaat ,vergelij....
ken -me't de tegenWQO:t"dige grenz.en. van lP...nd en .water_, Een on- '
derdèe.l ván ons. werk. ~daar zal dus o'ok het verb-eteren van .
de~-e kaarten zijn., - ;. . .
.
'
..
- Hoe. kuxinen we ·e·c-hter de Vf)rlanding in ~en aantal o:pn~
men 1i'a.s_t leggen! De mèest voor (te hand lig·gonde en ock de.
zuivei:ste i-s.~atuurlijk.- om ef?ns _een kort geleden gegr~ven
s;I.oot op .te ·zoeken en daar mid4en in een.p.ro~:fvl_akte af te .
. zetten me~ la,nge "_Pa:Ien. Elk ja-?r k.om Je -dan terug en maak ja_:
een opnàine. Het ·._ïs echter duidelijk da_t je .-z.o tientall~n
j~re~ nodig hebt voor dát_ je o-pnamèn: reekS. volledig -is en je
slp_ot dicht g~_a-Eiicr... Heb .j_e een enigszins brqq.e e~ diepe .
sloot, dan Zl.l~len j_e kinderen het. werk van ·je over -moeten . ,
n~men, .wa.rft "jé k_qmt er nièt mee ktaar.
' E!3n .ándere meth_ode ~eeft. q.1t .bezwaar van de ti:jd ni~t ...
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Hierbij gaat men er van uit dat' de verlanding bij. de· oeve'rfi
begint. Het dic~t groeien vangt niet •Overal_ gelijld.f.jdi:g, on
de bodem van de -slo9t aan, maar Q.e. f-l,ora dringt als het. ware":-.
van het land, het wf!ter :in,.. Aan de kanten van ·de sloot :is .d.&. ~-
minste beweging in het wa,ter, daar zullen de zaden .dus· ·n:e~j:.- ,,
gelegd worden en ontkiemen. Van het land vallen aan d.e -!kanten
planten delen in het water en vormen daar humus.· :Zo· :wordt': het
verlandinga proces aa.n de kanten versneld, ook nog _·doGr .vele
andere facto.ren,.
·
·
~ Het .resultaat is tenslotte dat bij een brede slo·ot, ·die :
al gedeeltelijk :ve:dand is; aan de ;oorspJ!onkeli·jke oever' .de·.·
verlooiding .het ··verste is voort geschreden :~m· we de daarvoor .
opgetreden stadia kunnen bestuderen als we galeidelij~· na-ar·.:
het midden van- de slo(1t gaan.Will.en we nu·de verlanding.goed
· be$.ij~en dan zoeken we dus eerst ftet: midden van een b~e ·sloot
op-• D~ .sloot moet breed zijn omdat we dan de meeste kans .heb-,
b.e.n. Qp e~n lange Qever helling,. want dez:e· geeft .b.rede· stroken
van ..dQ:: ver-land.ingsata.dia. Elk stadium kan .zic.b. dan goed ont;.. . ·
wikk_el-en en ook zien we de geleideli,jke overgang duidelijk..
In hot midden van de brede sloot zal de verlanding het·
minst, gevorderd zijn. Tot onze nek in het-water staande pr~.:
beren. we daar de vegetatie van de bodem-te leren•kenneno: L~
pen we vcrvolgens langzaam naar het vaste droge land; toet t:~-
kons opnamen makende, dan zal het resultaa~~an·dia. reeks op~.
namen zijn, een vrijzuiver beeld van ·de ve-rl~nding in· die ' .. ;
slo.ot. Verw~~kpn we ·n'Q. die opnamen in e~ lii ..... bel,. wae.rli:t.j.·d:-o- ..
opname in het midden van de .sloot. vooraan staat.' en de .opname• ·
van het vaste,,la.ttd de laatste is,_ dan zul je_.merken dat··in die
tabel boven aan.:·niet alleen wa..terp~a.nten staan,. maar ·ook 'de' ·ll&t.~r. ·ge-zelschap:pen en da.t ·die wa-terplanten en-geze.lscha.ppen
naar beneden toe afnemen en tenslDtte helemaal niet· meer'vo-orkomen •. Op die manie:b .krijg je een· duidelijk overzi-cht ván de
successie- van ·-planten geze.l"-Schappen ·bij de verlanà.ing. Hoe
meer .va.n die. ·tabel l'en over de· ve:;t'landing- ·in sloten in een ·be.;.
paald; gebied, hoe beter we later. een conclusie kunnen trekkefl.
over· de gehela, verlanding in dat gebied..
·
·
. Aan hot V{erk. dus mensen en vergeet ;niet bij je opnatnen
te vermelden of'.-:ze ,één reeks vormen. en dus: bij el•ka:ar 'horen- -i
en op--welke hoogte ten o.pzi.chte van· de -waterspiegel je> proefvlakt.~ lag...
· .•·"
·
. .....
· ·-Hans Sturm. · ...
. .
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. . J·a zek-er,. er wordt dit 'j~àr vieèr'• e:enrso'c·f·oiogen· ,.,ei{k~~mp,;.
je geh6Uäen: en het beloof'd. ~ets zeeor· b:ljz0nders te worden; 'o·
zoals uit<: het ·onderstaande" wel zal ·blijké!:to Ten eer·ste de .~-;
kàtnpplaà•ts ;. -De- Logt biJ--·Oisterwijlt~ ·~ri: 'iedér goèd bekend van
de.-- 'lo:rHg.é ·zomer:<;::· toen· -ër' drie bÖndoskàmpen gehouden_ werden en
.het l.eidel'Skami*•·: -De ·brö'eklandèn 'van d~ Beerse ··en ds:B:o~ep 9 de
pTa'Cht'i~' g'l"t>te:'-ên klei·ne vennen, ·de·'uitgest.rekte Kampinasche
heide, de Drunense rivierduinen, de Orthense -dijk ... ·Een schitt~n(l'.ri~k ;en. afwisse-lend· gebietff.· B~v'3nd~en i-s. het een àit<nek _
die-' zich~ keurig: -a!:Ïll de norod ·-del'· 'ti!j'de:n:. heeft·· aangepast' want
vr:L-j:wel· :alle' excursi-e törreirren zijn gemakkelijk ter voet te
b erei.-ke#.J L · .:~. -~- ~ -. ....
: ,,._
. _, . t ~ :.
;-,.~:>Al.s~·twe.ecle--:·guhst.ig 'faotór:uoemè:n vfe de tijd van het· jaar
';wa.à.riztti'cns.:.ka.m:p-je ~1- vallen. Dank zij de medèwerking· v~ N.,-S
-art ,.:i{-.S.:klin:nén' we ltét werkkamp-jé· hó-uifen •van' ~F t"cit 16 J}.llL Wé
<tre;f''f&n dus -á.e·· alJ.:lermooiste tijd:~ de ~>Je·:t<st~e helft van :i{è 'zomet"•.- Mèn-san· la.at:· dit' -nie-t aan je Ai6orbijgaan! Wie zich be-. :
zwa;á.rd; vbelt .door• helt ·f~itl.d'a.t· ons ,S<>ciolO'genkamp saménitalt;
me:tt.-.de· · bondsz~erk'a.mpen -én hij:, :zich d.'Oor" ·naar het Logt'Sè werk
ka&nt>~te gaan me-ent t'é:onttrèkken: a'an'zijn:'I>licht om-·de· bonds~
kB$:pen. tè··bézoek.en, ·kan ;tk- gerust stM:len. _Met: opzet hee·ft de
X.. $ fil.J.eehtst. êén:•kamp.·met·· o:Î:rs-· kamp' laten: ·sainenvallen en wel _,_,_,
:J~nekamp ·I. -Bovendien-~ kan:• 'jev
bondskam:pen· van·; dit· ·jaar iti· · -~
.ie Legt .tct:\~eer hoog :P-éil opvoerén··door :äls het'·warei._een ···.
zea.1' ~:Jàtens"ie:f}).morkamp te hoûdêll'9 speciaa:î' ··op plahtj.es· 'ge-~:·
jiëii.·;-'·waar de .Logt· toch· zo béTt>emd.com ·is,; ·- ·· ··'
;· · ·
:o~' ..:_09k·.o~~- :Kamp·je ~ai_.gehoudèn wct'à.-en in as-·welbek'E?ri<le boé'!'
ler:ij v-an· Moeke~'s:::Bert-eke hoeve·, .. waaT· de bonûskatnp·èn~·werden~·
3n .wo~~n: ..ge~çni~eJ:l_. ~~t,. is. op}:t -e~n· niet te 'JfeÎ't. ,iJ.rlo\zèri' faoter
roor }lè:t( -sta:gen':~va.n· Qns kaf!l-pt.·
_
- : -,~ tensl-ottê--.a~f:l; davere~de klop: op dêvvûu±pijl zuH.en >
!ict(ri _1N-es-tho.f:f: eii. zijn:vrou-w ons kamp leiden~ ·We zullen dus
;.rtze. ·Ere-voorzitter·:·~eni~hèÜ~ ·poos> inc ons midden hebben.Het ·
-~~rden: weer, ouderwétsedà.gen mensen, . aan. cns eerste kamp in
·rook gelijk. Maar ik mërk ·dat jullie· ar· watertanden. Grijpt-·
~.a.ar de..pen.en'::geeft·:jemeteen.op voor het· Sjok.kamp in de
,o·gt.- In·:iedér géval··voor 1. Juni. De kos'ten ~schatten we o-p
.; .J..O.--. Zèdta _wè , je- opgave binne:rt 'hebbent O()k- al ..is· het maar
.en voorlopige, krijg je nog een uitvoerige 12t>nvocatie met· de
.od~ge,.inlio.htingen,Opgave dus voor 1 Juni bij Elsa Stofkoper.
~mt naar de Logt, Sjokkers, komt naar de Logtl11t!!
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Kort Verslag van de Jaarvergadering van de Sooimlo~
gengroep, op Zaterdag 2 en Zopàag 3 Janu~~ op Kolland ·gehouden.
·

f'

1. Opening door den Voorzitter om 8 uur.
. . .. ,
2. Ingekomen stukken van Jan van Héspen en v·iotor Westhoff ~ ~.,~.
3. Jaar1rerslag secre~i-.s over~ 194~ dnder ~dank goedgekeurd.
ti .. Jaarverslag -penningmeester over 1942, idem · ·
5. Verslag Kascommissie, idem. ·
·.· ;_, · .,
6" Begrot:f_ng 1943, idem, me~ mac:Q.j;iging gewobn· dÓor~ te gaan~
~ G_ Ja:arverslag Redacteur, .;idem.... .
,._.
·
8. Idem Jaarversl~g adm.inistratéfir •.
9/ .Jaarverslag vertegenwoqrdiger in de' NJl~-bibi9~~ee;k i_dem~ .
na verzacht te· zijn t.a.v.het H.B.. . .
·
·· . .
· · ~ ~lO.Verslag Kader 1942:· a)het kader is mislukt~ 'b)h.e·t wordt opgeheven. c)Persoonlijk. ~ontac:t ..'P~j .pr_aclis'o.h w~rken, vei-~·
dient de voorkeur.
·
·
·
:- · ··'· ·
·
ll.Reglementwijziging als gevolg van de samenwerking met: de.-.~
Nlff-sooiologengroep·w')rdt goedgekeurd. · .. ·." : • ··12. "Kruipnieuws"wordt ·.voorlopig onderdak voor· de· Bi'Os·:lcioldgf:mgr.,ep der N .N. V 9 en zal tweemaal zo. lijvig. worden.. · .::·
l3,"Kruipniews 11 zal zo mogelijk r.egel111ati-g .venschijnen. ·.
1-~.De uitingen·van 1942 worden goedgekeurd, Radat hèt bestuur
zijn verbàzing -over het mis-lukken- van ·het Den.ekamp-kämp ..
hee:ftuitgesproken~Denajaarsplannen zijn door organi.sato-:rische moeilijkheden mislul{t. ·
15.Voortbestaan NJN.".sociologongr':lep.Na lange~ bespreking van de
oorzaken der achteruitgang,wordt unaniem bes:.:im1:1do~~gaan
16.Noodzakelijkerwijs -wordt nu· de vergadering voor.tgez~t, De
plannen voor 1943 worden bes:proken.Het weekendf!y_ste~m zal
grotendeels verlaten worden,om er voor in de plaats stad~
en districtsui tingen te ho:udenoMeege'll?'orkt zal worden aan ·de
sociologische .inventar:j.satie dèr '.VeChtplassen.,Het zomenkamp
. je zal in de Logt .gehouden wQrden 9 met als ·o .a·..·de jaarvarga·- dering als avónd-attr~otio..
<.17 .Onze samenwerking met gelijk· gestemdè 'zielen zal bepel'lkt .
blijven tot de genoemde Biosociologengroep en de Co:qun~dér;f,
Ned.Botanische Vereniging. .
lB.Het bestuur voor I943:Voorz:.Hans· Sturm.Secr.Wim Klink;:Peî:\,n.
Admin.Elsa Stofkoper. Hans wordt ook redacteur.
19 .. Het beleid van het bes·t;uur wordt stilzwijgend aanvaardt.· :,
20oKascomni.Ha.n Al ta en Mevr9N. ·:vesthoff-De Jonchere.

8

2l.Ron4vraag•enkéle opuJerkingen over practisch...opna.men-ma
22,.Ha.n$-sluit 41· ".,rgadering Olll 12. uur in· de mig.dag; waar
excürsie volgt.(De verg.-was de vorige avand. ()Jll ~lu ·ge
...
·
De secretaris: Wim .tuinken
UI'Jit}t~iltl.-

·.

..

.

.

fA1-Hg·2.3 Mei•':Hele dag excurs4& aaar :Sct&Ao1(voor '.Amster
_ mers' en &anVèrwanten) 1tn näfdi Màarlsenveen( voor Utrec
naren plmJ _aan-ha:ilg)Invèiltá.rtS&.tiel!! Verzamelen aa5
station AbèOilde voor Botshol en-. a_.so bij botei:lb'oer v
· lf&Baenveen~ .- · · ·
' ·
29 en 30 Mei~ Weekend in Grèninge:rf•.. Zie distrit)ts oonvooa
Grf:>ningen,Opgave voor Sjokkers.. voor 7 Mei t waarna be
·richt over pliaats,tiji 9 enz.volgt bij Hans Sturm.
Zondag 19 Juni Hele dag ex.ursie naar Botsh~l en Maarsave
'Sie llietboven-ép 23 Mei.
Z~ 4 Juli Idem.
9 tot 16 Juli Kamp in de Logt!!!!!!!
Van.de redactie •
. De N.N .:v .Biósociol,ogengroep is. er. in geslaà.gd een. ei
medede~ingenbla~ te-do~n verschijnen, zodat Kruipnieuwe
weer de. nor:rnale dikte :tlee:ft •· . . ..
.
. .
. . ..
H~t' laatste nwnii!J~r_,_ :v~. ~uiprlieli:'Ns =i;.s verschenfaa. in :
bru~i en bevat o.a_;het eerste ged.eeite van, e~n g:r_oot art
over »•nekainp ..Ret is eoP.te~ No~5 .van d_e 4e.jaarg~g en ni
No 4 ~De lange tabel' óver het Eikenberkeijbos 9 die- je ook. i:
dat .nwnmer -vin~t;behoort bij het tweede:. ge~eel te van .. }fet :
nekàinp~rt:i._kel . in deze af1everihg~ _ ·
. .
.
. .Er wordt copy. van -~e leden verwaogt.Schrijf eens een
artik~l ove;r eigen· Öpnamen en de conclusiefJ die je_· er uit
trokken hebt. ·

n

Van het bestuur•
· ·: Bij wijze van óvergangs:rnaa:tregei wordt de jaarlijkse
algemeae .vergadering van o-n~e werkgroep niet reeds in het
katPP gehouden, zoals was besloten in Kol land. Waa.rschijnli,
~}len we deze houden na de bmndszomerkampen op een week~
4..,.;-.
...._A·
t US~'
..
.·
.
........._.111:~
. · ·
· : · ..
·
Van den Secretaris.
·
•
fJa$ft juist·u.4az.etijd oamiddelijk a.dresverea.lerifil
op aan d"G seoretaris e:a ~dminist:rat:rica;.
~ "'1D4tlhverhui•biljet is voldoen<le.
K8412

