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Hazenbout
De decembermiddag was bijna voorbij.
Zilverwitte dampen stegen op uit de sloten
en spreidden zich uit over het land. Het
polderdijkje stak er als een richel bovenuit.
Met een gangetje van 60 km per uur reed
Gerard door dit sprookjesland. Nog een
kwartiertje dan zou hij thuis zijn. Hij
verheugde zich al op de koffie en de
versgebakken broodjes. De autoradio
vertolkte een bekend melodietje en hij
neuriede zachtjes mee.

Plotseling flitste er een donkere vlek door
zijn blikveld en op het zelfde moment
hoorde hij een doffe klap tegen de
voorkant van de auto. Hij begreep
onmiddellijk dat het een haas moest zijn,
zo’n diertje dat tegen de avond nog eens
op zoek gaat naar iets eetbaars.
Gerard zette de auto in de berm en liep
een eindje terug. Met kerst een lekkere
hazenbout leek hem geen gek idee. Hij
speurde de slootkant aan beide zijden van

het weggetje af. Geen haas te zien. Dan
heeft dat beestje het er zeker toch levend
afgebracht, dacht Gerard terwijl hij
instapte en wegreed.
Even later zette hij de auto in de garage,
die hij zelf aan het huis gebouwd had. De
vrieskist, de fietsen en het
tuingereedschap hadden er een plaatsje
gekregen en in de hoek had hij een
waterkraan met een afvoergootje
gemaakt. Wat je zelf kunt doen, hoef je
niet aan een ander te vragen, was zijn
motto. De geur van Jeanines verse koffie
kwam het tegemoet. Onder het warme
licht van de lamp zaten ze elk aan een kant
van de tafel. ‘Ik had bijna een lekkere haas
meegebracht voor de kerst’, zei Gerard op
een toon alsof hij het dier eigenhandig
met pijl en boog had neergehaald. Jeanine
was er niet rouwig om, een schnitzeltje
vond ze minstens zo lekker en bovendien
gemakkelijker om te bereiden. Maar
Gerard had nog iets van een oermens in
zich. Omdat ze geen zin had zich verder in
de materie te verdiepen, veranderde ze
handig van onderwerp. ‘De auto moet een
beurt hebben. Denk je eraan een afspraak

met de garage te maken voor volgende
week?’
Een paar dagen later vroeg Jeanine ‘s
avonds onder het eten of Gerard even
naar de afvoergootje in de garage wilde
kijken, omdat er zo’n vieze putjeslucht
hing van rottende bloemkoolkoolstronken.
‘Er komen misschien wel muizen op af’,
voegde Jeanine er nog aan toe in de hoop
dat Gerard onmiddellijk overeind zou
komen om te gaan kijken. Maar helaas, hij
zakte ontspannen in zijn stoel en liet zich
meevoeren met de voetbalwedstrijd op de
televisie.
De volgende morgen reed hij de auto uit
de garage. Zijn vrouw had gelijk. Het stonk
hier behoorlijk en er waren ook
muizenkeutels te zien. Eerst die auto maar
naar de garage en dan met die afvoergoot
aan de slag. Hij zette zich schrap. ‘Een
grote beurt, dat zou wel een aanslag
worden op de lopende rekening’, dacht hij
terwijl hij wegreed.
Zodra hij terug was, boog Gerard zich over
de problematiek van het afvoerputje.
Mogelijk waren de verbindingen tussen de
buizen losgeschoten en hoopte vuil water

zich ergens in de buis op. Hij pakte een
schep, begon de tegels los te wrikken en
een gat te graven. Halverwege de middag
had hij de afvoerleiding grotendeels
blootgelegd. Hopen zwarte aarde lagen
aan weerszijden, maar het euvel was nog
niet verholpen. Het was hem allerminst
naar de zin en hij plantte met kracht de
schop in de grond en verdween in huis om
iets fatsoenlijks aan te trekken zodat hij de
auto kon gaan halen.
Nadat hij de factuur ondertekend had,
nam hij de autosleutels aan die de
monteur hem met de rechterhand
overhandigde. Met de andere hand hield
hij een plastic vast, die hij nu voorzichtig
voor Gerards gezicht opende. Uit de tas
steeg een walgelijke geur op, die deed
denken aan rotte koolbladeren.
Gerard zwaaide met de hand voor het
gezicht om de stank te verjagen. ‘Wat
zullen we nou beleven?’
De monteur ging er eens goed voor staan.
‘Dat hing om de achteras van uw auto.
Misschien bent u iets kwijt?’ Opeens ging
Gerard een licht op. Dat is natuurlijk die
haas die ik vorige week onder de auto had.

Het leek een plausibele verklaring, maar
de monteur opende de tas verder zodat
Gerard er goed in kon kijken. Zijn maag
draaide bijna om. ‘Hebt u wel eens een
haas met een staart gezien?’ In opperste
verbazing staarde Gerard naar een dier
met een staart van 15 centimeter,
voorzien van cyperse streepjes en met een
donker puntje. Vervolgens kneep hij de tas
goed dicht en nam hem over van de
monteur. ‘Geef maar , ik weet er wel raad
mee. ’Naar de Rendac zeker?’ Gerard
schudde het hoofd ontkennend. ‘Ik heb
toevallig een gat gegraven in de tuin, maar
ik ben er zeker van dat ik dat nu wel kan
dichtgooien. Enne, wat jezelf kunt doen,
hoef je niet aan een ander te vragen. Hij
stak zijn hand op en reed weg.
Yttje Cnossen

Een zachte exoot
Er liggen een paar zacht donzige,
bolronde, gele vruchten, zo groot als
mandarijnen op tafel bij een boomkweker
van biologische vruchtbomen en struiken.
Ik vermoed een citrusvrucht, ze ruiken erg
lekker vind ik. Ik vraag naar de naam en zij
noemt een voor mij volkomen onbekende
Latijnse naam: Poncirus. Nooit van
gehoord dus. Zij wijst naar een struik een
eindje verder in de kwekerij en we zien

een struik helemaal vol met geeloranje
ballen. Het ziet er schitterend uit.
Een paar dagen later kom ik bij een kennis
in It Heechsân en zie daar op de
keukentafel vier van dezelfde donzige
ballen liggen. Ik sta er verstomd naar te
kijken, verbaas mij dat ik binnen een week
nu al twee keer deze vruchten tegen kom.
Ook hij zegt: ‘kijk maar daar’ en ik zie een
kleine boom waar er nog een paar aan

hangen, ik krijg er vier mee. Nu zal ik het
weten ook: wat is dit? Een paar dagen
later krijg ik een telefoontje en hij noemt
de naam. Het gaat om de wilde citroen,
Citrus trifoliata L.
Thuis snijd ik er eentje dwars door en
proef voorzichtig iets van het sap. Dit is
erg….. ik moet mijn mond spoelen om de
zwaar bittere smaak te verwijderen: dit is
echt vies. Dan haal ik meer dan tien pitten

tussen het vruchtvlees vandaan. Ze kleven
nogal en bij het afspoelen blijkt het bijna
niet weg te krijgen van mijn vingers, het
mes en het schaaltje waarin ze liggen. Een
raar kleverig, harsachtig melksap dat
overal aan blijft plakken. Dit is dus een
wilde citroen: niet te pruimen, maar de
charme van het dons en de heerlijke geur
overheersen toch. Een weekje later is er
eentje langzaam bruin aan het verkleuren
en begint hij te rotten. Ik besluit ook daar
de pitten uit te halen.

Ik ga op zoek naar verdere informatie en
vind van alles over de wilde citroen.
De pitten kan je kopen (30 cent per stuk),
ik vind aanwijzingen voor het opkweken

ervan om ze te laten kiemen, eerst de
pitten een beetje opschuren en in warm
water een paar uur voorweken, dan zaaien
in potgrond op basis van kokosvezels en dit
drie weken in de koelkast stratificeren.
Daarna op een warme plek laten
ontkiemen.
Wat is stratificeren? Dit gaat over
koudekiemers, zaden die alleen maar
willen kiemen als ze een tijdje heel koud
zijn geweest.
Koelkastmethode - handmatige
stratificatie
Je vult een bakje of potje met zaaigrond en
zet deze potjes in een bakje met een klein
laagje water om dat op te laten nemen.
Als de bovenzijde van het potje vochtig aan
begint te voelen is kun je gaan zaaien.
Opgelet: Maak je zaaisels niet te nat. Dat
veroorzaakt schimmel en de zaden kunnen
gaan rotten. Vervolgens doe je het
zaaibakje of potje in een plastic zak en zet
het geheel voor een periode van 3-4 weken
in de koelkast. Daarna haal je het potje uit
de plastic zak en zet het in de koude bak of
op een plek waar het de warmte krijgt die
bij de zaaibeschrijving staat beschreven.
Dat is voor allerlei zaden verschillend.

Oorsprong
Oorspronkelijk komt de wilde citroen voor
in de koude gebieden van China. Hij werd
in 1844 bij ons ingevoerd door de Duitse
arts botanicus Philipp von Siebold
(1796-1866). Hij trad in dienst van het
Nederlands Oost-Indische leger in Batavia
maar werd uitgezonden naar Japan. Daar
bestudeerde hij o.a. de Japanse flora en
fauna. Zijn verzamelingen stuurde hij naar
Nederland. Honderden Japanse planten
kwamen in de Hortus van Leiden terecht
en van daaruit in andere oude stadsparken
en tuinen. Ook de wilde citroen, die toen
al in Japan was ingevoerd, bracht hij naar
Europa. In het Von Gimborn Arboretum in
Arnhem overleeft de plant op een open
plek al vele winters. Het mooiste
exemplaar staat in de Oude Hortus, de
tuin van het Utrechtse
Universiteitsmuseum.
De Citrus trifoliata L. (Poncirus trifoliata)
behoort tot de Rutaceae = Ruitfamilie, afd.
Citraceae, met 1 geslacht met 2 soorten.
Linaeus deelde hem in het geslacht Citrus
in, later werd hij Poncirus genoemd. Na
een DNA vergelijking, wordt hij sinds 2015
weer ingedeeld in het geslacht ‘Citrus’, het
geslacht waarin Linnaeus de plant in 1763
in de tweede editie van Species Plantarum

ook al had ingedeeld. Dit is op zich
verrassend omdat er nogal wat
morfologische verschillen bestaan met
andere soorten van het geslacht Citrus,
zoals de bladvorm, de bladval, de donzige
vruchten en de bloei op tweejarig hout. De
wilde citroen is de enige Citrusachtige die
in ons klimaat tot -20 C kan overleven.
Plant
Het is een doornige, bladverliezende,
langzaam groeiende struik of kleine boom
die tot 3 m hoog en breed kan worden. De
stengels zijn rond, kantig tot afgeplat en
olijfkleurig groen, later oranje/geel.
Groene en wat kantige gedraaide takken
dragen zeer grote en wat samengedrukte
dorens. De variant ‘Flying Dragon’ heeft
gedraaide stammen en takken. Ze worden
dan ook in diverse landen gebruikt als
veekering en voor het maken van een
ondoordringbare haag In Japan wordt hij
voor de veiligheid wel om huis geplaatst.
Dat inspireerde de Fransen om ze rond
gevangenissen te planten en zo de boeven
binnen te houden. Na de invoering in de
VS wordt hij daar door zijn enthousiaste
verspreiding plaatselijk als invasief
beoordeeld. Een andere toepassing is die
als onderstam voor mandarijnen en

sinaasappels, met name in minder warme
gebieden. Ook zijn er hybriden bekend
met ander Citrus soorten. Een kruising met
de sinaasappel heet b.v. ‘Citrange’, met
een mandarijn heet hij ‘Citrandarine’.
Bloei
Het kan meer dan tien jaar duren voordat
de plant gaat bloeien en vrucht dragen. In
het voorjaar (april-mei) verschijnen op het

tweejarige, nog kale hout, de witte of
gelige, stervormige bloemen die sterk naar
sinaasappel ruiken. Zij staan met 1-2
bijeen, 3-4cm in diameter, met roze
meeldraden. De bloemen zijn zelf
bestuivend, deels door normale
bevruchting, deels als gevolg van

apomixie, de uitgroei van ongedeelde
cellen van de embryozak (gedeelte van het
vruchtbeginsel bij zaadplanten, waarin zich
de eicel bevindt. In de embryozak groeit
normalerwijze na de bevruchting het
kiemplantje).
Blad
Na de bloei komen de drielobbige
(trifoliata) bladeren tevoorschijn. Het is
een ovaal en iets gekarteld driedelig blad,
glanzend groen en aan de onderkant met
stipjes, tot 6 cm. lang. De bladeren geven
een typische aromatisch geur als ze
gekneusd worden. Het blad blijft lang aan
de struik maar in de winter is de struik
kaal. De bladsteel is gevleugeld.

Vrucht
In de herfst hangt de plant vol
donzige gele ballen ter grootte van
een walnoot tot wel
tennisbalgrootte. Ze lijken niet op
citroenen maar op kleine
sinaasappels of mandarijnen. Zij
bevatten veel pitten, hebben een
dun vachtje op hun schil en zijn door
hun gehalte aan bitterstoffen niet
lekker. Ze ruiken een beetje naar
petroleum, dus niet geschikt om
lang op de fruitschaal te liggen.
Eerlijk gezegd vond ik het wel
meevallen. Soms staan er
bloemen en vruchten tegelijk aan de
boom. De afgevallen vruchten
blijven heel lang goed: niet geplukte
vruchten vallen af en kunnen weken
op de grond blijven liggen, zonder te
rotten.
Historie
De wilde citroen is in China al sinds
eeuwen bekend en in oude werken wordt
er geregeld naar verwezen. Hij is
beschreven en afgebeeld in Cheng lei pen
ts’ao die in 1108 na Chr. gedrukt werd.
Ook in Japan is hij al vroeg aanwezig, een

struik waar in de Mannyo shu naar
verwezen wordt, een Japans plantenboek
uit de 8ste eeuw.
De varieteit monstrosa (monsterachtig) is
de Hiryo of vliegende draak. Dit is een
bijzondere en zeer kleine vorm met
gedraaide twijgen en gekromde dorens.

Bladeren zijn zeer klein en onaanzienlijk,
vaak tot draden teruggebracht waarin de
oliepuntjes als verdikkingen verschijnen.
Het is in Japan een bonsaiboompje.
Het blijkt dat de wilde citroen ongevoelig
is voor het CTV virus (Citrus tristeza virus)
Dit virus wordt overgebracht door
bladluizen en wereldwijd heeft miljoenen
Citrus bomen het leven gekost. Studies in
2011 hebben aangetoond dat de wilde
citroen een hoge concentratie bevat van
auraptene, een monoterpeen-coumarineether, dat immuniteit geeft tegen dit virus
en al in 2006 is het bij knaagdierproeven
effectief gebleken tegen een aantal
soorten kanker. Het gen dat hiervoor
verantwoordelijk is wordt is intussen
bekend.

Het vruchtensap wordt er gebruikt voor de
behandeling van allergische ontstekingen:
de stofjes neohesperidine en poncrine
zouden helpen bij gastritis. Recent
onderzoek wijst op virus remmende en
kanker remmende werking, degeneratie
van het zenuwstelsel en hulp bij
gewichtsafname……….
Als dit allemaal klopt zou het echt een
wondermiddel zijn. In Korea wordt het
blad als groente gebruikt. De vrucht zelf is
rauw niet geschikt voor verbruik doordat
ze te bitter en wrang is. Maar van het sap
en vruchtvlees kan je jam maken, de schil
kan je kandijen. De vrucht geurt wel sterk
en wordt daarom veel gebruikt in de
cosmetische industrie en in gedroogde
vorm in potpourri.

Gebruik
Kan je nog iets met die vruchten, is
natuurlijk de volgende vraag. Het blijkt dat
er erg veel vitamine C en andere
antioxidanten in het sap zit.
In Korea zijn de vruchten bekend als
middel tegen verstopping, eczeem en
koorts. In China gebruikt men de vruchten
ook tegen krampen en reuma. Een
afkooksel van de dorens zou helpen bij
kiespijn.

Recepten
De marmelade is gelukt! Ik heb van een
pond Poncirus 2,5 potje marmelade
gemaakt. Je moet natuurlijk wel van
bittere marmelade houden om het te
kunnen waarderen. Ik vind de smaak niet
vreemd - zoals ik eigenlijk verwacht had,
maar het heeft een eigen citrussmaak.

‘Für die Entfernung der Kerne
werden die Früchte am besten längs
geviertelt. Danach wird alles in 3-4 mm
breite Streifen geschnitten und mit wenig
Wasser zum Kochen angesetzt. Wenn die
Fruchtteile - je nach Geschmack - weich
genug sind, wird etwa die gleiche Menge
Gelierzucker untergerührt, und das
Bitterzitronen-Jam ist fertig. Im
allgemeinen mögen wir Marmelade nicht
so süß, aber hier ergibt sich eine perfekte
Harmonie von Zitrusaroma, Bitterkeit und
Süße.’

Van de twee vruchten die ik nog heb ga ik
proberen een jammetje te maken. Ik ben
benieuwd.
Uiteraard ga ik ook proberen of het lukt de
pitten te laten ontkiemen. Stel dat ze
allemaal uitlopen, dan moet ik nog plek
zien te vinden waar ze kunnen uitgroeien
tot struiken. Maar het duurt zeker meer
dan tien jaar totdat ze gaan bloeien en
vrucht dragen.
Als je van mij een paar pitten wil, laat dat
dan maar even weten via de redactie van
het Plúske.
Mirjam Frieswijk
December 2018
Bron: Internet

Van de bestuurstafel
Jeetje…. Wat een mooi vol programma
weer voor 2019! Vlak voor het schrijven
van dit stukje komt het concept
programma via de mail langs. Ook de
nieuwe jeugdgidsen leveren hierin een
mooie bijdrage. Dat is mooi, nieuwe
mensen opleiden en enthousiast maken
voor het werk van IVN op lokaal niveau.
Naast een mooi nieuw programma
gebeurt er natuurlijk ook van alles. In
overleg met inmiddels vijf, van de zeven,
Friese IVN afdelingen en KNNV Friesland

hebben we al een aantal afspraken kunnen
maken over afstemming privacywetgeving,
het programma 2019, expertise van onze
leden etc. Leuk om te zien hoe dit groeit!
Ook een uitwisseling van ervaringen en
afspraken over samenwerken bij
provinciale activiteiten tussen de
verschillende afdelingen begint vorm te
krijgen. Je moet dit wel zelf willen maar je
ervaringen delen met anderen, net even
buiten je eigen werkgebied, lijkt me alleen
maar leuk!
Kijk allemaal eens naar het nieuwe
programma van 2019. Nieuwe namen,
nieuwe excursies, nieuwe locaties soms
ook. Mooie ontwikkelingen lijkt me.
Op dit moment in het jaar zijn velen van
ons bezig met terugblikken, kijken wat er
anders moet komend jaar, basale
afwegingen zoals wel of niet veranderen
van zorgverzekering of energieleverancier,
wat kunnen we doen om nog wat
duurzamer en groener te leven, minder
vlees, vaker ’beter leven’ producten
kopen, op klein en lokaal niveau, het zijn
allemaal afwegingen die genomen moeten
worden. Mijn afwegingen bij dit soort

(levens-)vragen worden niet alleen
ingegeven door mijn eigen ideeën over
duurzaamheid en je verantwoordelijkheid
willen nemen, maar ook door ervaringen
in eigen kring, ziektes, verlies van naasten
en mijn werk in het hospice in Drachten.
Dit geeft vaak zoveel verwondering en
diepgang, hoe staan anderen in het leven,
hoe gaat men om met het naderende
einde. Dit maakt je soms sprakeloos, soms
ontroert, vaak ook dankbaar voor wat je
zelf hebt en hoe je je leven leeft. Beetje
zwaar en filosofisch misschien voor ons
ledenblad, maar ik vind het passend en het
geeft weer wat velen bezighoudt op dit
moment van het jaar.
En dan met volle moed en energie het
nieuwe jaar in! Nieuwsgierig naar wat er
komen gaat, zin in nieuwe activiteiten,
nieuwe belevenissen, nieuwe mensen ook
misschien, vast ook nieuwe uitdagingen! Ik
hoop dat iedereen voldoende zin en
energie heeft om ook in 2019 volop te
kunnen genieten van alles wat de natuur
ons weer te bieden heeft in het nieuwe
jaar! Een mooie decembermaand gewenst
namens het bestuur en alle goeds voor
iedereen in het nieuwe jaar!
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Zondag 6 januari
Nieuwjaarwandeling
Harmsdobbe
Een frisse wandeling in het nieuwe jaar langs de
Harmsdobbe en de Bakkeveensterduinen.
Ondertussen even bijpraten met een ieder in het
nieuwe jaar, met aan het eind van de wandeling
Koek en Zopie. De gidsen zijn Betty Kooistra en
Mirjam Frieswijk.
Locatie: parkeerplaats schuin
to Nije Drintsewei 8, 9243 SE Bakkeveen
Tijd: 10.00 tot 12.30 uur
Info en opgave verplicht:
Mirjam Frieswijk 0512 – 472102

Dinsdag 5 maart
Algemene jaarvergadering
Op dinsdag 5 maart 2019 nodigt het bestuur
van onze afdeling de leden uit voor de
jaarlijkse algemene vergadering waarin een
aantal bekende agendastukken worden
doorgenomen. Aansluitend een lezing over
spinnen door Avion Eizenga
Locatie : de Holdert van Knobelsdorffplein 121,
9203 DH Drachten
Tijd : 19.15
Info : Els Steinmann 06-51525941

‘Allerlei lekkers uit de
natuur’ 9 en 16 april
Met deze cursus maken we kennis
met eetbare planten die in het wild
voorkomen. De cursus bestaat uit
twee cursusavonden en een
excursie. We beginnen met een
theoretische introductie, waarna we
gezamenlijk gerechten met wilde
planten klaarmaken en er heerlijk
van smullen.
Cursusdata: 9 en 16 april 2019 van
19.30 – 21.45 uur. De datum en
locatie voor de excursie wordt
tijdens de eerste bijeenkomst
bepaald.
Locatie: Om de Dobben
Langelaan 10, 9251 MC Burgum
Info + opgave verplicht:
Mirjam Frieswijk 0512 – 472102
Betty Kooistra 0511 – 463681
Kosten: voor IVN de Wâlden-leden
€ 35,- en voor niet IVN
De Wâlden-leden € 40,Bij opgave van groepen van
minimaal 10 personen, zijn andere
data en locatiemogelijkheden
mogelijk.

Jeugdactiviteiten
Donderdag 3 januari 2019
Uilenballenpluizen
voor kinderen van 6-12 jaar
Wat zit er in zo’n braakbal? Met behulp van
een gesteriliseerde braakbal en een zoekkaart
ontdekken we wat er op het menu van de uil
stond: (woel-)muis of vogel? Opgave voor
deze activiteit is verplicht en mogelijk tot één
dag van tevoren.
Maximaal aantal kinderen is 20.
Locatie: Drachten, Vogelweide 5,
9201 SZ Wijkcentrum De Kouwe, grote zaal
Tijd: 14-15.30 uur
Info + opgave verplicht:
Betty Kooistra 0511 – 463681

Zin IN UIT
Volwassenen
Zondag 6 januari 2019
Nieuwjaarwandeling Harmsdobbe
Een frisse wandeling in het nieuwe jaar langs
de Harmsdobbe en de Bakkeveensterduinen.
Ondertussen even bijpraten met een ieder in
het nieuwe jaar, met aan het eind van de
wandeling Koek en Zopie.
Locatie: Bakkeveen, parkeerplaats schuin
to Nije Drintsewei 8 9243 SE
Tijd: 10.00 tot 12.30 uur
Info en opgave verplicht:
Mirjam Frieswijk 0512 – 472102

Woensdag 20 februari 2019
Nestkastjes bouwen
Voor kinderen van 8-12 jaar
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.
Maximaal aantal kinderen is 20.
Locatie: It Maskelyn , Easter Omwei 5,
9254 GM Hurdegaryp
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Info + opgave verplicht:
Annemiek Bruinsma 0630278462

Cursus
Start in februari 2019
Tuinreservaten
Tijdens deze cursus ontdekken deelnemers
hoe ze hun tuin kunnen omtoveren tot een
diervriendelijke en natuurvriendelijke tuin,
oftewel een tuinreservaat! De deelnemers
komen oa meer te weten over natuur- en
diervriendelijke tuininrichting en ecosystemen,
welke planten aantrekkelijk zijn voor dieren en
wat de juiste plek is om planten te laten
groeien. De cursus bestaat uit vijf
bijeenkomsten en drie excursies.

Cursusdata: februari 2019
Locatie: Eastermar of Midden Friesland
Tijd: cursusavonden 19.30 tot 22.00 uur
excursies op de zaterdagochtend
09.30 tot 12.00 uur
Info + opgave verplicht:
Mirjam Frieswijk 0512-472102
Kosten: nog nader te bepalen.

Lezing
Dinsdag 5 maart 2019
Spinnen een beetje eng, maar vooral leuk
Ze zijn er in heel veel soorten en maten. Groot
en klein. Met korte en lange poten. Harig of
juist niet. Met zes ogen of met acht. Juist, we
gaan het hebben over spinnen. Avion Eizinga
vertelt ons erover aan de hand van een
powerpoint presentatie. We zullen de grootste
spin zien, een overzicht van Nederlandse
spinnen en raken bekend met hun gewoonten.
Locatie: Holdert van Knobelsdorffplein 121,
9203 DH Drachten
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Info + opgave:
Els Steinmann telefoon 06-51525941

