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Opleiding 2019 - 2021
Tjonge...het heeft wat voeten in aarde
gehad. Deze opleiding is verre van
normaal verlopen. En toch zijn we met
24 van de 28, geslaagd. Dit kon ook
niet anders met stuk voor stuk
enthousiaste deelnemers, die nog eens
extra gestimuleerd werden door rotsen
in de branding, Betty Kooistra en
Gosse Haga.

27 November 2021 Eindelijk ... we mogen
onze diploma in ontvangst gaan nemen. De
uitnodiging leidde ons die ochtend naar
Paviljoen de Leyen in Rottevalle. Om 10.30
uur gaan Betty en Gosse in de startblokken.
We worden één voor één naar voren
geroepen, terwijl ze ons met leuke anekdotes
verwelkomen aan de grote ronde tafel, om te
tekenen en het diploma daarna met trots in
de pocket te steken. Zelfs de vijf kersverse
natuurgidsen die wegens omstandigheden
niet aanwezig konden zijn, werden niet
ongemoeid gelaten. Er werden zelfs nog een
aantal extra in het zonnetje gezet door de
betrokken IVN afdelingen en door NME
Centrum De Klyster, vanwege hun inzet
aldaar.

Maar toen ... keerde het tij en werd het tijd
om IVN helden Betty en Gosse in het zonnetje
te zetten. Wat hebben deze mensen een
werk verzet om ons zootje ongeregeld bij de
les te houden in de tweeënhalf jaar die de
opleiding heeft geduurd. Diverse keren
moesten roosters worden veranderd en
andere locaties worden gezocht om de
Coronamaatregelen de baas te blijven.
Daarnaast werd er van alles voor ons
verzonnen om feeling te houden met de
opleiding als het even niet mogelijk was
fysiek bij elkaar te komen.
De dames Aafje en Karin kwamen met het
fantastische idee voor Betty en Gosse elk een
boekwerk te maken van een creatie van ons
ieder. Dit was voor ons allen, een

verrassing, hoe het eind resultaat zou
zijn. Het resultaat was verbluffend als
ik voor iedereen mag spreken en wordt
het kunstwerk hierboven op de foto
met trots vastgehouden. Daarnaast
kregen ze elk nog een natuurlijke
wandelstok
versierd met een herinnering/
cadeautje van ons allemaal.
Ook kregen we de felicitaties van
projectleider Anja Dijkstra en
directeur van IVN Noord, Mark
Tuit en werden we allen blij verrast
met een super coole bodywarmer. Betty
en Gosse werden opnieuw terecht geëerd en
kregen een cadeau en bloemstuk
aangeboden, als dank voor hun energie en
gedrevenheid.

Ik denk dat ik namens alle
Natuurgidsen van de opleiding
2019-2021, iedereen keihard
mag bedanken die voor en
achter de schermen er voor
gezorgd hebben dat de
opleiding een succes is
geworden. BEDANKT!!!

Na het officiële gedeelte, kregen we een
lunch aangeboden. We hebben met z’n allen
lekker gesmuld en gezellig gekeuveld toen de
spanning eraf was.
Om half twee komt er dan toch een einde aan
het programma.
Eindelijk, eindelijk was het zover. We hebben
het doel bereikt, maar dan ... het afscheid ...
is het wel zo eindelijk?
Er is aan alle kanten te merken dat er toch
een gemis gaat komen. Er komt een
terugkomdag, dat is zeker, maar dat duurt
nog ongeveer een jaar. Al gauw word er
afgesproken dat de app groep blijft bestaan
en we elkaar op de hoogte houden van de
excursies die gegeven gaan worden, zodat we
die kunnen bijwonen. We gaan elkaar dus
zeker niet uit het oog verliezen.
Graag wil ik alle deelnemers van de opleiding
nogmaals hartelijk feliciteren en heel veel
plezier wensen met hun educatieve
projecten.
Bedankt voor de gezellige tijd.

We keep in touch!
Dorris

BUITEN
gewoon getekend
tekst en tekeningen
van Mirja Brandorff
https://www.mirjanatureart.nl

In de loop van de derde week van november
was het erg onstuimig en stormachtig weer.
Ik was bang dat een groot deel van de
bladeren er in een keer uitgewaaid zouden
zijn. Gelukkig bleek dat heel erg mee te
vallen. Alleen in de kruin was een stuk kaler
dan de week ervoor. De gele kleuren
beginnen in deze week de overhand te
nemen.
Aan het einde van de vierde week bracht ik
aan het einde van de middag een
schilderbezoekje aan de open plek waar mijn
boom staat. De andere weken was ik er
steeds rond het middag uur. Het licht en de
sfeer van de plek waren totaal anders, het is
leuk om deze verschillen te registreren. En
natuurlijk is geen moment hetzelfde, een
bewolkte dag heeft een heel ander effect op
de kleuren van de bladeren dan een dag met
stralende zon. En juist al deze effecten maken
het buiten schilderen zo ontzettend
interessant.

Voordat ik begin met schilderen probeer ik
me heel bewust te zijn van mijn omgeving
door tijd te nemen om lekker te gaan zitten
met een warme beker thee. Ik probeer de
plek in me op te nemen door te luisteren
naar vogels in de buurt of de wind die de
bladeren laat ritselen, door te kijken naar
veranderingen in kleuren en vormen maar
ook licht en schaduw. Ook neem ik de tijd om
de sfeer van de plek in me op te nemen.
Veel van de informatie is heel waardevol bij
het schilderen maar daarnaast zorgt het ook
voor een moment van vertraging en
verstilling.
Daarnaast heb ik andere herfstbomen zien
verkleuren via de tekeningen van deelnemers
aan mijn herfstbomenchallenge. Het is
ontzettend leuk om te zien hoe
iedereen op zijn eigen manier met zijn
eigen boom aan de slag is gegaan, om
de kleurverandering via een tekening
door de ogen van iemand anders te
zien. Dat is dubbel genieten van de
warme kleuren!
Maar zoals je kunt zien is het
aquarelpapier vol en mijn boom
inmiddels kaal... nog even en de
winter staat voor de deur!

De surprise voor Wereldbodemdag
vormen ditmaal de spinachtigen. Zij
verrassen vriend en vijand door de
Bodemdieren Top 3 van 2021 aan te voeren.
In 86% van de tuinen, schoolpleinen en
parken vonden deelnemers aan de
Bodemdierendagen deze dieren. De
pissebedden zijn voor het 2e jaar achtereen
afgetroefd en eindigen er vlak achter op
85%. De winnaars van vorig jaar - de
regenwormen - zijn derde met 82%.
Na de Top 3 volgen de huisjes- en de
naaktslakken in ongeveer driekwart van de
tuinen. De Goede: "In de deelnemende
moestuinen, voedselbossen, Tiny Forests en
op de schoolpleinen zijn ook meer slakken
gespot dan in een gemiddeld jaar."

Veel tuinliefhebbers klaagden dit groeiseizoen
over naaktslakken. Blijkbaar werden ze daar niet
in toom gehouden door egels, tuinvogels en
andere natuurlijke vijanden. Toch eten veel
slakkensoorten juist niet je dierbare plantjes op.
Denk aan de tijgerslak: dat is een roofnaaktslak
die je juist verlost van plantenverslindende
medeslakken.

En wat als je geen tuin hebt? Korthals
(initiatief nemer): "Het valt op dat de
'plantenbak' toch een voldoende haalt en
zelfs beter scoort dan het balkon. Kortom: als
je je balkon bodemdiervriendelijk wil maken,
zet dan wat grote plantenbakken neer!"
https://www.bodemdierendagen.nl/

Het allereerste voedselbos van Nederland ligt
iets ten zuiden van Nijmegen.
Wouter van Eck en Pieter Jansen kochten in
2009 een kale maïsakker nabij Groesbeek en
begonnen daar met de aanplant
van voedselbos Ketelbroek. Inmiddels is
dit voedselbos gegroeid tot Nederlands
meest bekende voedselbos. De soorten die er
staan zijn bijna ontelbaar, zo'n 400 in totaal,
waarvan de meeste eetbaar.
En het lukte met veel vallen en opstaan. Op
dit moment is Ketelbroek opgenomen in de
Natura 2000-lijst. De producten vinden hun
weg naar restaurants en bedrijven.

Wat verstaan we onder een
voedselbos?

Voedselbossen zijn in, neem een akker waar
nu nog maïs op groeit en vorm het om tot
een voedselparadijs. De pioniers op dit
gebied waren overtuigd dat het moest
lukken.

Uitgangspunt is permacultuur, een begrip dat
uitgaat van evenwicht tussen mensen,
dieren, planten en bodem. “Het is
kringlooplandbouw in de meest pure vorm,
zonder gebruik van pesticiden of kunstmest
en met zo min mogelijk grondbewerking “ ,
citaat Taco Blom, docent en
eigenaar van het Permacultuur centrum Den
Haag.

Een voedselbos is een door mensen
gecreëerde plantengemeenschap (planten,
bomen en struiken) met een extreem hoog
aantal eetbare soorten. De biodiversiteit,
(ecologische) veerkracht en productiviteit
(van biomassa) van een voedselbos zijn hoog.
Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en
klimaatbestendig.
Een voedselbos is een vorm van duurzame
landbouw. Ook in een stedelijke omgeving is
het mogelijk als een soort vergroening van de
stad. Daarnaast kunnen minder vruchtbare
landbouwgronden weer vruchtbaar gemaakt
worden, het kan de woonplek worden voor
allerlei insecten en andere dieren en de
biodiversiteit van het gebied sterk vergroten.

Voedselmoeras
Op heel veel plaatsen in Nederland zijn
initiatieven voor het aanleggen van dergelijke
terreinen. De Milieufederaties van Friesland,
Drenthe en Groningen hebben zelfs een
“Werkplaats Voedselbossen NoordNederland” (2018) opgericht. Doel van deze
Werkplaats is de kennis te vergroten, de
opstart van voedselbossen in deze regio te
versnellen en oplossingen voor problemen
aan te dragen.

Vaak ontbreekt de kennis en het startkapitaal
om echt in actie te komen.
In Friesland waren er al snel initiatieven die
meer of minder snel vorderden in de aanpak
en de realisatie.
We kennen
. Voedselbos Leeuwarden 2016
. Dorpstuin Hurdegaryp 2016
. de Pluktuin in Schraard 2011
. voedselbos in Beetsterzwaag - Olterterp
2021
. het educatieve bos van Rottevalle 2011
. initiatief in Eastermar,
waar deze herfst langs de Achterweg het
eerste perceel tot voedselbos is ingericht.

Nieuwste loot aan duurzame voedselverbouw
is het voedselmoeras. In Eetbaar Park
Zuiderpark in Den Haag is een klein
voedselmoeras aangelegd voor onderzoek
onder leiding van Taco Blom. Het ligt tegen
een voedselbos en gaat er geleidelijk aan in
over. Wat is een voedselmoeras?

Er zijn heel wat planten die van natte voeten
houden, of tenminste erg vochtig. Het
voedselmoeras kan als uitloper van een
voedselbos worden aangelegd, zoals ook in
Den Haag is gedaan.

In elk geval echt nat en je kunt ervan eten.
Een natuurlijk moeras ligt meestal op de
grens van water en land, met een geleidelijk
verloop van vaste grond naar het dieper
wordende water. Door de niveauverschillen
kan er een grote verscheidenheid aan planten
groeien, aangepast aan de behoefte van
meer of minder natte voeten. Daarnaast is
het type bodem van belang. In een
hoogveenmoeras vind je andere planten dan
in een broekbos. Laagveenmoerassen hebben
weer een andere samenstelling. Wil je dus
een voedselmoeras aanleggen dan is het
belangrijk om de bodemgesteldheid en het
type water te kennen.

pijlkruid

wateraardbei

Je begint met droge voeten waarop bomen
en struiken staan, aflopend naar het water zie
je steeds meer kruiden en lagere struiken
totdat je in het water afdaalt. In de
oeverzone loopt de bodem langzaam af, elke
diepte heeft weer z’n eigen plantensoorten
en tenslotte vind je de drijvende planten
zoals kroos, dat zeer eiwitrijk blijkt en goed is
te verwerken als veevoer, en waternoot
(Trapa natans), oorspronkelijk inheems en
voor het laatst gezien 1908 in een vijver op
Goeree. Het is nu weer te koop als zaad
(nootje).

In de middeleeuwen waren de veenweiden
nog moeras. Door de aanleg van
afwateringssloten en ontbossing werden ze
drooggelegd voor akkerbouw, maar door het
slinken van de bodem werden ze te drassig
voor akkerbouw en veranderden ze in
weilanden voor vee. De weilanden zijn nu
ingericht als polders met een lage waterstand
en bemesting. Zo blijft de grond dus versneld
slinken met steeds meer afgifte van CO2,
stikstofgas, stikstofoxiden en methaan, en
verslechtering van de waterkwaliteit. De
veenweiden moeten dus weer veenmoeras
worden om het milieu te ontlasten. Kunnen
we deze veenmoerassen gebruiken voor
duurzame voedselproductie? Een reëel en
duurzaam alternatief voor de traditionele
landbouw en veeteelt in Nederland? Het
experiment in Den Haag is één van de
waternoot

waternoot

Er zijn allerlei mogelijkheden in een kleine of
grotere tuin om een oeverzone met
aansluitende vijver aan te leggen waarin
eetbare moerasplanten groeien. Water in de
tuin is sowieso al een geweldige verrijking
van je tuin. Als drinkplek voor vogels en
vleermuizen, leefplek voor libelles en
waterjuffers, kikkers en padden, vliegen en
veel meer waterdiertjes. Denk ook aan de
rietorchis die er spontaan komt groeien.

Veenweide wordt veenteelt
Ook op grotere schaal is de aanleg van
voedselmoeras (-bossen) mogelijk een
duurzame optie, dat meerdere doelen kan
hebben. In het nattere deel van Nederland,
denk aan het veenweidegebied van Friesland,
moet je voortdurend pompen om droge
voeten en land te houden. Te droog zorgt ook
weer voor problemen: grote uitstoot van CO2
door het vergaan van het veen. Bijkomende
ellende is dat dit er bovendien voor zorgt dat
de bodem blijft zakken met alle gevolgen van
dien. En de
zeespiegel blijft stijgen…….
Hoe nat wordt N-e-d-e-r-land ?

Bekende eetbare water- en
moerasplanten vanaf
diep water tot op de oever
Diep: pijlkuid
Minder diep: egelskop, kalmoes, lisdodde
Natte oever: beekpunge, witte waterkers,
watermunt, wilde rijst, waternoot
Oever: adderwortel, engelwortel
(A. sylvestris), moerasspirea, waterpeper,
cranberry, zwarte bes
Op het water: klein kroos (Lemna minor)
Natte weide tot struikzone: o.a.
pinksterbloem, veldzuring, paardenbloem
Vastere oever: o.a. gewone vlier, zwarte bes,
braam, zoete kers, meidoorn, sleedoorn,
hazelnoot, walnoot

geldt een waarschuwing. Ga nooit op eigen
houtje experimenteren, onze kennis is niet
meer wat het in de middeleeuwen bij
kruidendokters was. Gebruik een goed boek
over eetbare wilde planten zoals die o.a.
worden uitgegeven door de KNNV uitgeverij.
Het boek ‘Eetbare wilde planten, 200 soorten
herkennen en gebruiken’ van G. Fleischhauer,
uitgeverij Schildpadboeken ISBN 978-9077463-25-3 is ook een aanrader.
Nog een paar ‘vertrouwde’ gerechten:
Siroop van Moerasspirea-bloesem, salade
met waterkers-plantjes, thee van watermuntblad en wateraardbei-blad, jonge spruiten
van lisdodde.
Wie behoefte heeft aan eetbare
waterplanten kan bij mij terecht voor
wateraardbei, watermunt, moerasspirea en
adderwortel.
Voorbeelden van de experimenten op dit
terrein.
Natte landbouw: er zijn een aantal
experimenten met lisdodde voor het maken
van bouwmateriaal. Waarom niet voedsel
verbouwen op natte grond? De
veenweidegebieden van Friesland zijn al
langer een punt van zorg: moerasbouw, natte
teelt of palidocultuur kan in de toekomst
perspectief bieden. Op meerdere plaatsen in
Nederland wordt intensief gezocht en
geëxperimenteerd met deze manier van
duurzame voedselproductie (zie Bronnen).

In onze eigen tuin kunnen we alvast wat
eetbare water- en moerasplanten laten
groeien en ervan genieten. Bovendien zullen
we gaan wennen aan het idee dat Friesland
erg geschikt is voor natte kringlooplandbouw
in het veenweidegebied en is veenteelt hier
de toekomst.
Intussen is het woord voedselmoeras
uitgebreid vertegenwoordigd op internet,
ook onder ‘Eetbare wilde planten’ vind je
genoeg over eetbare moerasplanten. Vaak
wordt hierbij de geneeskrachtige werking van
onderdelen van de planten vermeld. Hier

Mirjam Frieswijk
Eastermar
Bronnen:
Artikel in de Trouw van 1-11-2021.
Wij.land
Louis Bolk Instituut, Jeroen Pijlman e.a. Klimaatmaatregelen in het
veenweidegebied in relatie tot biodiversiteit, bodem- en
waterkwaliteit.
Grondverbond ( MOMA= More than Milk Amsterdam)
Project Veenweiden Fryslân
Veenweiden Krimpenerwaard
Veenweiden innovatiecentrum Zegveld, Aquatische landbouw
Mark van de Brom: Potentie Lisdodde
Radboud universiteit: review artikel “Waterkwalitiet in het veen
weidegebied”
Eetbare wilde planten, S.G.Fleischhauer e.a.
Gids risicoplanten, Marcel de Cleene

Van de bestuurstafel
Gek toch hoe sommige nieuwe dingen
wennen, ook al ontwricht alles rondom de
covid pandemie ieders leven behoorlijk. Als je
maandelijks je pensioen gestort krijgt en dus
niet hoeft te vrezen voor bedrijfssluiting,
faillissement, uitkering etc. heb je misschien
makkelijk praten. Maar feit is dat voor
iedereen het leven heel anders is als voor
2020.
Ik probeer altijd te kijken naar wat wél lukt,
gelukt is of kan, of het nou om een
grotendeels mislukte oogst in de moestuin
gaat of om het niet naar theater of restaurant
kunnen of de feestjes die niet doorgaan.
Wat hebben we als afdeling wel al kunnen
doen?
We hebben tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op 2 oktober met een klein
groepje enthousiaste leden een start
gemaakt met het maken van een gloednieuw
excursieprogramma. Geen knip- en plakwerk
van voorgaande jaren maar bijna allemaal
nieuwe activiteiten, hoe leuk is dat!
Op 2 oktober ’s middags wandelden we met
Betty een rondje Om de Dobben, met het
verhaal over de totstandkoming van deze
leuke plek en een paar leuke natuurweetjes.

Inmiddels is het programma 2022 praktisch
rond, met gidsen/ begeleiders/data/locaties
etc.etc.
Betty heeft het verder aangevuld. Mede door
de input van de nieuwe natuurgidsen, die op
zaterdag 27 november hun diploma hebben
gekregen, hebben we een mooi nieuw
programma! Onder grote dank aan Betty en
Gosse, die erg creatief en met veel
doorzettings-vermogen de afronding van
deze vreemde versie van de
NatuurGidsenOpleiding hebben begeleid.
Nu kan Foppe de Haan het programma 2022
op de website zetten, Anja maakt een digitale
Composiet, Antoinette gaat weer een mooie
afdelingsfolder maken! En nu maar duimen
dat het ook daadwerkelijk allemaal door kan
gaan!

Op 3 oktober hebben we met een IVN De
Wâlden stand bij De Naturij gestaan. Veel
kinderen en begeleiders gezien en gesproken,
mooie natuurkunstwerkjes gemaakt en
plezier beleefd aan de voeldoos en de
waterbeestjes. Mooi dat dit door kon gaan!

De Algemene Ledenvergadering gaat ook nu
weer niet fysiek door. Behoeft geen
toelichting. Wel hebben we alle stukken voor
de afronding van 2020 klaar en dus
zullen we deze binnenkort schriftelijk
voorleggen.

Tip!
Kijk eens naar de herfstbomenactiviteit van
Mirja, zo’n leuke activiteit om met je (klein)kinderen te doen
(https://www.mirjanatureart.nl/blog/75302
2_herfstboom-challenge).

Ook heb ik weer een fysieke regiovergadering
van IVN Fryslân achter de rug, ook met een
klein groepje in een grote zaal. Zo veel fijner
dan digitaal, je krijgt echt een andere
dynamiek. Een leuke activiteit die ik daar
hoorde is de Eindejaarsplantenjacht van
Floron, kijk eens op de site wat dit inhoud
(FLORON > Actueel > Eindejaars
Plantenjacht).

Natuurmobile workshop van Mirja
Op 9 oktober hebben Adrie Mens en Jan
Baron een goed bezochte
paddenstoelenexcursie gegeven in Olterterp.
Prachtig paddenstoelenjaar was het weer.
Op 10 november heeft Betty Kooistra haar
presentatie “Vier seizoenen in De Wâlden”
gegeven. Grote zaal, klein groepje
deelnemers, dus verantwoord. En wat een
leuk verhaal met prachtige foto’s, zeer de
moeite waard!

Op zaterdag 8 januari 2022 willen we onze
leden uitnodigen voor een
Nieuwjaarswandeling in Burgum, Om de
Dobben. We drinken wat bij De Brasserie, dus
de deelnemers vragen we zich vooraf

COLOFON
Bestuur
voorzitter:
Els Steinmann,
Polderland 30, 9205 EZ Drachten
0512-540193 / 06-51525941
elssteinmann@upcmail.nl

op te geven en ze moeten een geldige QR
code hebben. Alles valt of staat met de
corona regels op dat moment, wellicht is de
horeca helemaal niet open tegen die tijd, we
gaan het zien.

secretaris:
Frans Hammer
De Emma 19, 9207 CD Drachten
0512-518047
f.hammer@chello.nl

Inmiddels wordt de eerste natte sneeuw
verwacht een dezer dagen, ook wel weer
heerlijk.

penningmeester:
Sije Schotanus*
De Triemen 13, 9296 MB Triemen
06-29397191
Sije.schotanus@gmail.com
lid:
Betty Kooistra, (coördinatie excursies)
tel. 0511-463681
bettykooistra@hetnet.nl
Tiny Oosterhoff*
06-21516101
tinyoosterhoff@gmail.com
* stemrecht nieuwe leden onder voorbehoud van
accordering door de AVL
inschrijfnr. KvK: 01080492
bankrekeningnr. NL63RABO 036.90.26.691
redactie:
Wilt u een bijdrage leveren aan It Plúske
neem dan contact op met een redactielid.
Anny van der Velde, Mirjam Frieswijk,
Antoinette Strating
itpluske@hotmail.com
Nr. 4 winter 2021
https://www.ivn.nl/afdeling/de-walden
www.facebook.com/ivndewalden
© overname van artikelen is toegestaan na
schriftelijke toestemming van de redactie.

Ik wens iedereen namens het bestuur
een mooie winter toe, blijf gezond, let
een beetje op elkaar! Goede
feestdagen en een prachtig groen en
gezond 2022!

Foto’s Betty Kooistra

Vrijwilligersdag IVN De Wâlden 2021
Jammer genoeg was er weinig mogelijk de
laatste 21 maanden, rare tijden! Vrijwel geen
excursies, geen vogelhokjes bouwen, geen
Nieuwjaarswandeling, geen paddenstoelen of
eetbare planten zoeken…
Maar op een dag kan het weer, als niet in de
oude vorm, dan misschien op (creatieve)
andere wijze. Natuureducatie en – beleving is
misschien wel nooit zo nodig geweest als nu!
Gelukkig zag het bestuur kans om toch een
vrijwilligersdag te organiseren en wel op 2
oktober j.l.
We kwamen samen in de mooie Brasserie bij
het ‘nieuwe’ natuurgebied Om de Dobben
nabij Burgum. Hoewel de opkomst wat
minder was, dan in voorgaande jaren, was de
sfeer goed.. bijna uitgelaten. Onze voorzitter
Els had er nog een hele Dobbe(r) aan om alles
een beetje ordentelijk te laten verlopen. We
bespraken de activiteiten voor de komende
tijd: nog in 2021 en die van 2022. Er zijn
nieuwe natuurgidsen opgeleid – ja echt, met
wat passen en meten en extra inzet!, u ziet
het elders in dit blad - en dat geeft ook weer
een nieuwe impuls voor activiteiten. Maar
ook de eerdere excursies en
kinderactiviteiten proberen we weer door te
laten gaan! Zo is er een mooi activiteiten
programma tot stand gekomen!

Een ander serieus onderwerp was ook de
bestuurs-versterking! Nadat Fokke vorig jaar
zijn functie had neer gelegd, heeft FransWillem een deel waargenomen, tot Sije het
financiële stokje overnam. Maar ook hij had
al langer geleden aangegeven, dat hij graag
zijn secretaris functie zou neerleggen. FransWillem zal in ieder geval eind van dit jaar
stoppen. Dus vervanging en aanvulling nodig!
Alle versterking is welkom, een poosje
meelopen kan ook altijd! Op 2 december
wordt er een Algemene Ledenvergadering
georganiseerd.
Na de voortreffelijke lunch, gingen we het
veld in met Betty. Vanaf de brasserie naar
een dobbe, één van de meerdere
Pingoruïnes, die dit natuurgebied rijk is. Een
mooi stukje natuur (in wording) naast de
Centrale As met ook de kenmerkende
(cultuur)historie van de Noardlike Fryske
Wâlden. Betty heeft onderzoek gedaan naar
de oude namen, mensen en gebouwen in dit
gebied en kan er (natuurlijk) weer
enthousiast over vertellen! Het is begin
oktober: we komen meerdere tijgerspinnen
en vooral hun kokertjes tegen! Er zijn nog wat
bramen, maar die mogen we niet eten van
Betty, er zit nu een mijt in…
Een geslaagde dag! Dank, was fijn om weer
eens samen te zijn!

Ps oh ja, petje af voor Els en Betty, want de
moeilijkste excursies zijn die met een “kudde
gidsen”
Pps het natuurgebied Dobben
Hurdegarypsterwarren is van It Fryske Gea en
een bezoekje waard!
Anny van der Velde

Volwassenactiviteiten

Jeugdactiviteiten

Ochtendwandeling over de Merskenheide
zondag 27 maart

Nestkastjes bouwen 8-12 jaar
vrijdag 7 januari

De Merskenheide laat ons een stukje hoogveen
zien met een 200.000 jaar oude uitblazingsven.
Door de ontginning kwamen de dekzandruggen
tevoorschijn.
Locatie: De Mersken bij de slagboom, Ureterp
Tijd: 10.00 uur
Info+opgave verplicht:
Karin Akkerman 06 30654807 na 18.00 uur

Excursie Vogel het uit
dinsdag 17 mei
Rond de petgaten van de Veenhoop zien we een
typisch ‘wetland’ gebied. De natuurhistorie en
waterontwikkeling zijn duidelijk zichtbaar. Neem
vooral een verrekijker mee.
Locatie: Drachtster Heawei, De Veenhoop
Tijd: 19.00 uur
Info+opgave verplicht:
Anne Slagman 06 42815602 na 18.00 uur

Lezing
Van twee rijken naar drie domeinen
donderdag 14 april
Zijn korstmossen wel mossen en zijn
slijmzwammen wel zwammen? We maken
kennis met de moderne systematiek.
Locatie: Brede School, De Drait, Flevo 190, 9204
JT Drachten
Tijd: 19.30 uur
Info+opgave verplicht:
Bart Dertien 06 11752265 na 18.00 uur

Wij zorgen voor hout, spijkers en
gereedschap. Je krijgt
na afloop instructies hoe je thuis je
eigen gemaakte
nestkastje het beste kunt
ophangen.
Opgave tot één dag van tevoren.
Max. 15 kinderen.
Locatie: bij opgave
Tijd: 14.00 uur
Info+opgave verplicht:
Frans W. Hammer 06 10948862 na
18.00 uur

Eetbare wilde planten 8-10 jaar
woensdag 13 april
Wel eens brandnetelsoep gegeten?
Of paardenbloemthee gedronken?
Allerlei lekkers maken met wilde
planten uit de natuur. Opgave tot
één dag van tevoren. Max 8
kinderen.
Locatie: Kleasterkampen 19,
Smalle Ee
Tijd: 13.30 uur
Info+opgave verplicht:
Betty Kooistra 06 51932500 na
18.00 uur

Tekening Mirja Brandorff

