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Ten di_cnste van de lezers) die r egelmatig het str~d be3~eken
om-..schelpen te verzamelen of zeedi.eren te vangen VOf'\T hun
aquariu..m · ontvangt. u weer een boekj met 'g etijtafels,b e schikbaar ,gesteld door de 1I01ve1',".
,
r!ij hebben gemeend ) deze boekj es nog te moeten aanvullen met
de tijden van een aantal veel bezochte plaátsen in Belgïé en
Nederland. U vindt in hot boekje bij ge sloten een herleidings.c . _ _ ·tabel d:ieu al s
vol gt kunt gebruiken : rechts op de herlei- dîng~tCab'el...;.:irind t u. een aantal pl aatsen waarvan u de laagwatertijden kunt b erËlketi.ê n.Udoet dat met behulp van de plantsen die links op de :1e:-leidingstapel sta_él.n. -- De--link.s : genoemde
plaatsen vindt u te::."ug in het Olveh--hoekje; . ~ ' ,__ __. .
VoorbeelQ:Het--:1.QE,gwat~r te Oudesc:hild valt gemiddeld 7 uur
en 5 minuten ná het hOQ.gwatBr vati Den Helder.
(De tafels in het Olveh boekje geven de tijden- van het hoog' ''''
, water. Onderaan olk e bl.adzijde ziet ,u hoe het läagvwter voor
de betreffend e pJ,:aats' 1::::o.n -V10rdel1 b pr ekerd.}'
,
',- Moèht u deze gegeven~ " bEltreffendede ~vate:r. standèn no g niet
.;:
voll edig génoeB vinden lèest ':· u don oo~ ., C?ndérsta81ld bericht.
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Onlángskwnmen wij in het beeit ,vän. een geti jdenschijf. Deze
:q,chi~f bestnat uit eeJ:'l. kü.nrt., welkè in- een doorzichtige plastic mähchêt kan schuï ven , ' ().p d,e Jwort is het getijdenverloop
van diverse plaatsen in onderlinge verhouding op horizontale
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lijnen ui teeze.t. Gp de plo.stic manchet eeven vertikale lijn en
de 24 ur en van de· dag aa~, .
Voor het gebrui k van de- schijf is het nodig vQn één willekeurige p l o.ats een hoog- of l o.o.gwo.tert ijdstip te- kennen . Door de
juiste tijdlijn op het bekende getijmoment tèpl aatsen is het
mogelijk voor a ll e nnder e op de kanrt ver mel de pl aatsen - van
Hel goland tot Le Havr e en zelfs Dover - het verloop der getijden ef te l ezen . De onderlin ge ver houding tus s en de pl aatselijke waterstanden is immers consta nt. lifel kan door ·het--lnBrijp-en · van d e mens - denk o.an het af sluiten van zeear men, deze verhoudin g worden beïnvl oed .
._ - Om in het bezit te komen van een derBeli jke getijd enschijf behoeft u ~lechts f 3.- te storten of over te schrijven op postr~k en i!lg 1 7 9 8 4 8 ten n ame van Inst. Klavo.rskribo te
. ~likk èrv eer .
~i . F.
Dubbele po.p;in§~.ê.?
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Bij de vorige dleverine; heeft u wellic ht gedéJ. c ht· een toevallig foutief geperforQ erde pagina te hebben ontvangen.
U heeft d2t niet all één gedo.cht . Het bl o.d Coll ecti etechniek 17
en 18 liJo. S n .l. in zijn geheel foutief geboord. Onze verontschuldigin g hiervoor . U vindt thans een juist geperfornerde pagina
ine esl ot en .
Red .
Qns b~~oek--.Q.w.:! het Rijksmuseum van_de Ge.ê..Çhiedeni.ê._.ger Na tuur"iletenschapP~!L te_~ei.gen.

Begenadi gd door een heerlijk lentezonnetje verzamelden de deelnemers zich voor het museum in de Steenstraat van onze Sleutelstad.
De opkomst was niet overmati g e root, hetgeen we mao.ra~:rn- het
mooie weer c eweten hebben. Misschien haddensommiee leden -zich
een indruk gevormd van dit museum in de geest van "droee .stof",
IIweini"g boeiend" of i ets van dien aard. :iij kunnen u echtèr
verzekeren dat de deelnemers een heel bij zondere middag beleefd
hebben, waarvoor wij de conserva tor - ons lid Drs. ilo Kret, die
ook de rondleiding verzor ede - zeer dankbo.ar zijn.
Naast de · vele .interessante voorwerpen op natuurVletenschappelijk
terrein denken we no g even in het bijzonder teru g o.an het alchimisten l abo ratorium, a lwo.ar de speciaal voor ons inBerichte
biolo gische tentoonstellin g erg op prijs werd ge steld.
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