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Lupine
van de Kiel en het Zwaard

wilde gele lupine
In het dorp waar ik opgroeide was het de
gewoonte om het kale erf na de bouw van
een huis volledig in te zaaien met gele
lupines. Ik vond het altijd een heel mooi
gezicht, al die gele pluimen. De lupines
kwamen het jaar daarop niet meer op, de
hele zaak werd onder gespit en glad
geharkt. Dan verschenen de contouren

van de tuin , het gebruikelijke grasveld
werd ingezaaid en de border ingeplant.
Maar wat er de bedoeling van was heb ik
pas jaren later begrepen. Onlangs kwam ik
een artikel tegen in een magazine voor
een biologische leefstijl waarin

lupine onderzoek wordt beschreven dat
gedaan wordt door de WUR (Wageningen
University & Research): onderzoek naar
de teelt van Nederlandse ‘soja’ en ik zag
de gele lupines weer voor mij.

Vlinderbloemigen
De gele lupine (Lupinus luteus) komt van
nature voor in Noord Amerika. Hij behoort
tot de vlinderbloemenfamilie
(Leguminosae). Het is een éénjarige plant,
die jaarlijks zaden maakt in een peul. De
boontjes zijn lichtbruin en hard. De naam
van de familie is afgeleid van de vorm van
de bloem, het grote opstaande

In de kiel zitten de meeldraden en het
vruchtbeginsel. De vrucht is meestal een
tweekleppige peul.
In plaats van Leguminosae wordt ook de
naam Fabiaceae gebruikt dat is afgeleid
van de Faba Mill. (= Vicia L.). Onze
tuinboon heet Vicia faba in het latijn. De
wikkesoorten die in Nederland in het wild
voorkomen heten allemaal Vicia zoals de
smalle wikke Vicia nigra, verwant van de
cultuurplant voederwikke Vicia sativa.

In de vlinderbloemenfamilie komen zowel
houtige als kruidachtige planten voor in
Nederland. Voorbeelden van de houtige
zijn de struiken brem en gaspeldoorn en
de ingevoerde bomen Robinia en
Goudenregen. Bij de kruidachtige vinden
we onder andere klavers, veldlathyrus en
vogelpootje. Een groot aantal soorten zijn
geheel of deels eetbaar, ook komen er
verschillende giftige soorten voor, zoals de
peulen van Brem en Goudenregen.

Oeroud gebruik

bloemkroonblad (1) heet de vlag, de twee
zijbladen (2) zijn de zwaarden en het
onderste smalle deel (3) heet de kiel.
Wat dit met een vlinder heeft te maken is
niet duidelijk, eerder bedacht door een
schipper. Wel komt de naam natuurlijk
door de overeenkomst tussen de twee
grote opstaande bloemkroonbladen die op
vlinder vleugels lijken.

Intussen is mij duidelijk geworden waarom
de gele lupines vooraf gezaaid werden op
de kale erven van nieuwe huizen:
vlinderbloemigen hebben de eigenschap
samen met Rhizobium bacteriën vrije
stikstof vast te leggen in hun wortelstelsel.
Het zijn geweldig goede groenbemesters,
zowel door de stikstofbinding als het
onderspitten van het loof. Vooral op
zandgrond doen ze het goed. Het gebruik
als groenbemester is de laatste 50 jaar zo
goed als verdwenen door de komst van
kunstmest. Het gebruik van kunstmest

blijkt nu steeds vaker niet meer effectief te
zijn omdat het bodemleven door
kunstmest langzaam uithongert. Er is weer
‘echte’ voeding nodig om het ecosysteem
van de bodem te herstellen.
Als je dan weet dat het een oeroude
cultuurplant is. Al in 800 jaar v.Chr. werd
het in Zuid Amerika verbouwd en de
oude Egyptenaren snackten het in de
schaduw van hun piramiden.
In Zuid Europa is het eten van de boontjes
overal gewoon.

zoete witte lupine

Volwaardig eiwit
Eiwit bestaat uit aminozuren. Wij verteren
eiwit uit onze voeding en komen zo aan de
22 aminozuren die ons lichaam nodig
heeft om lichaamseigen eiwit te maken.

De 9 aminozuren die we niet zelf kunnen
maken noemen we essentiële aminozuren
en de eiwitten waar die allemaal in zitten
heten volwaardige eiwitten. Voedsel met
deze eiwitten is dus onmisbaar.
Voorbeelden van dergelijk voedsel zijn
sojabonen, quinoa, boekweit en
pompoenpitten, en de combinatie van
granen en peulvruchten of noten, en dus
de zoete witte lupine.

zoete blauwe lupine
Lupines genieten de laatste jaren weer
enorme belangstelling, net als sojabonen
zijn ze erg rijk aan hoogwaardige eiwitten
en allerlei andere voedingsstoffen. Hierbij
gaat het over de zoete lupine Lupinus alba

(witte), Lupinus luteus (gele) en Lupinus
angustifolius (blauwe). Groot voordeel is
dat het ter vervanging van soja kan
worden gebruikt, zowel als veevoeder als
voor menselijke consumptie.

Biodiversiteit
Voor de kringlooplandbouw, het vergroten
van de biodiversiteit en de wil om meer
plantaardig te eten, is de lupine een
fantastische plant. Al een aantal jaren
wordt deze plant door diverse
wetenschappers onderzocht. Het
onderzoek richt zich o.a. op de bestuiving
door hommels omdat bijen niet sterk
genoeg zijn om de kiel van de bloem naar
beneden te duwen om zo bij het stuifmeel
te komen. Onderzoeker Thijs Fijen van de
WUR is al een flink eind opgeschoten met
zijn onderzoek. De oorspronkelijke witte
lupine groeit het best op kalkarme
zandgrond. In Nederland is akkerbouw
echter op kalkrijke kleigrond algemeen. Er
wordt op dit moment door de WUR naar
rassen gezocht die kalktolerant zijn. Op die
wijze kan er dan in Nederland op grote
schaal milieuvriendelijk GMO vrije witte
lupine worden verbouwd: een
veelbelovend vooruitzicht. De witte lupine
die nog grotendeels in Australia wordt
verbouwd kan dan vervangen worden
door de Europese rassen.

Er is dan geen import van soja meer
nodig voor de veeteelt, de bodem
herstelt, er is voeding voor mensen van
te maken waardoor de productie van
dierlijk eiwit kan dalen.
De oorspronkelijke eetbare lupinerassen
bevatten zeer giftige bitterstoffen, de
afweerstoffen van de plant. De eetbare
zoete lupines zijn door selectie verkregen
en bevatten geen bitterstoffen. Vroeger
werden de boontjes geloogd in koud
water, gedurende drie weken waarbij het
weekwater een paar keer per dag werd
ververst. Rond 1925 is de lupine veredeld
en is het gehalte lager dan 0,02 %. Door
eigen zaad te gebruiken voor een nieuwe
oogst stijgt het
alkaloïdengehalte
weer, zodat de
giftigheid terugkeert.
Sinds zo’n tien jaar
wordt in Nederland
gepionierd met de
verbouw van witte en
blauwe lupine die
geschikt is voor teelt
in Nederland.
Wortelknolletjes Wikke
Nog een aantal bijzonderheden van zoete
witte en blauwe lupine, de teelt kan
zonder gewasbeschermings-middelen.
Nederlandse rassen worden verder
ontwikkeld voor ons klimaat

de biologisch verbouwde lupine komt uit
Noordoost Duitsland.
Als voeding voor de mens zijn de volgende
aspecten belangrijk, het bevat minder
anti-nutriënten, zoals fytine, die de
opname van mineralen in de darm
remmen. De stof inuline of lupine remt de
eetlust zodat het overgewicht kan tegen
gaan. Het bevat veel galactanen
(onverteerbare vezels) die goed voor de
damflora zijn tenzij dat je er allergisch
voor bent (FODMAP dieet). Het gebruik
van suiker in bakgerechten met
lupinemeel wordt afgeraden omdat
aminozuren zo versuikeren (glycatie) en
dan schade aan je cellen veroorzaken (
AGE’s). Het blijkt het cholesterolgehalte en
de bloeddruk te verlagen en
het is glutenvrij.
Intussen verschijnen er zelfs
kookboeken en promotie
filmpjes om het gebruik van
dit gezonde voedingsmiddel
aan te bevelen. Op dit
moment zijn er in Nederland
een aantal firma’s die
lupineproducten leveren.
Ook zijn er bakkerijen en
restaurants die burgers, hotdogs, broodjes
en andere lupinegerechten zoals
lupinekoffie aanbieden. De producten
kunnen bij diverse (web)-winkels besteld
worden.

Tot slot nog een recept-idee. Maak je
eigen lupine crunchy, maak de
gebruikelijke mix en vervang een deel, bv
één vijfde deel, van de graanvlokken door
lupinevlokken.
Wat ooit een boerenwijsheid was en
verdrongen werd door soja, komt weer
terug als duurzaam en milieuvriendelijk.
Mirjam Frieswijk
Bronnen:
Heukels’ Flora
Koken met Lupine,Martina Kittler, Barbara Klein,
uitgeverij Deltas
www. ekoplaza.nl
Louis Bolk instituut
RadboudUMCfoodForCare
www.powerpeul.nl
youtube: Binnenste buiten: Alain Caron 6 -8-2016
youtube: Bestuiving van lupine door hommels, Thijs Fijen

BUITEN
gewoon getekend
tekeningen van Mirja Meyer

Ik ben Mirja, getrouwd en moeder van 2
jongens (7 en 9 jaar). Ik woon in het
noorden van Nederland, in de prachtige
Fryske Wâlden. Ik ben graag buiten in de
natuur en geniet van de kleine dingen. Er
is buiten altijd wel wat te zien en te
beleven.

Van deze kleine avonturen maak ik in mijn
natuurdag-boek (aquarel) illustraties,
gedichten en kleine verhaaltjes:

Nature journaling

Daarvan wil ik jullie laten
meegenieten en
inspireren.
15 september 2019
In onze (moestuin)
bloeiden deze zomer veel
bloemen waaronder de
prachtige hoge venkel
schermen met hun
felgele bloemen. Ook de
kardoen deed het dit jaar
heel goed. Ze hebben
grote bijna fluoriserende
paarse bloemen waar
heel veel hommels op af
komen.

13 augustus 2019
Sinds ongeveer mijn 8e
jaar ben ik lid van het
IVN. Afgelopen zomer
ging ik mee met een
excursie van de afdeling
IVN de Wâlden, naar
het Wijnjeterperschar.
Ik zag toen voor het
eerst de tijgerspin.
Ik was direct onder de
indruk van deze
imposante dame.
Daarnaast is ze ook nog
eens heel
interessant! De
informatie lees je in
haar web.

Knoppergalwesp
De straat ligt er weer aardig vol mee.
Natuurlijk onder de eik net als in voorgaande
jaren. Wanneer je onder de boom doorloopt,
op het trottoir, dan knispert het onder je
schoenen.
Het is het begin van de herfst en dus weer tijd
voor de eikeltjes. Maar deze keer zien de
eikels er wat vreemd uit. Ze zijn overgroeid
door een groening spul dat erg plakkerig is. De
knoppergalwesp heeft zijn best gedaan. De
vrouwelijke generatie van de kleine galwesp
maakt de gallen die tussen eikel en napje
groeien.
Eigenlijk zijn er twee soorten die heel erg op
elkaar lijken. De gallen van de knoppergalwesp

zijn vaak wat bruin aangelopen en de
vergroeiing lijkt uit hoekige lijstjes te bestaan.
De egelgalwesp daarentegen maakt een gal
die op een wild aangroeisel lijkt. Vergelijking
met de tekeningen uit het Gallenboek
(afb.370) brengt me ertoe in mijn geval te
spreken van de knoppergalwesp (Andricus
quercuscalicis, ook wel Cynips calicis). Op de
omslag van het Gallenboek staat een prachtige
foto van de knoppergal op een eikel.
Trouwens eiken zijn voor mij so wie so de
kampioenen in het zich laten parasiteren door
galwespen.
Ooit tekenenden kunstenaars en schreven
mensen met het sap uit de gal van de
knikkergalwesp* (A.kollari) en het zal u niet
veel moeite kosten om de gal van de
ananasgalwesp (A.foecundatris) te herkennen.
Gallen, een grote groep van onbekende

vergroeiingen aan bomen. De levenscycli van
de galwespen zijn een uitdaging voor de
puzzelaars onder u.
Van de cycli en hypercycli ga je als natuurmens
een beetje hyperen.
Prachtige foto’s vindt u in het boek
Plantengallen door Arnold Grosscurt.
Bart Dertien
* Het vocht uit de geplette gal werd gemengd met
een ijzersulfaatoplossing. Onder invloed van licht
ontstaat dan een zwarte inkt!
Foto’s, Bart Dertien

Literatuur:
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Van de bestuurstafel
Als jullie dit lezen hebben we onze
jaarlijkse vrijwilligersdag al weer achter de
rug, de dag om onze actieve leden weer te
bedanken voor hun inzet, een dag ook om
bij te praten over ontwikkelingen en om
belevenissen te delen. Met in de middag
een fijne educatieve wandeling in de
omgeving van Eastermar. Fijn om elkaar te
treffen, mooi ook te zien dat het excursieen cursussenprogramma voor 2020 rond
is.

lid: (coördinatie excursies)
Betty Kooistra,
Pr. Margrietstraat 24a, 9251 HC Burgum
tel. 0511-463681
bettykooistra@hetnet.nl
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.
Yttje Cnossen, Mirjam Frieswijk,
Antoinette Strating.
itpluske@hotmail.com
Nr. 4 herfst 2019
sluiting kopij 25-2-2020
https://www.ivn.nl/afdeling/de-walden
www.facebook.com/ivndewalden
© overname van artikelen is toegestaan na
schriftelijke toestemming van de redactie.

’t Wâlstje Eastermar door K. Land

We zijn altijd op zoek naar leden die een
stukje in ons afdelingsblad willen zetten,
of dit nou een natuurbelevenis is, iets
interessant wat je hebt gezien op vakantie
of in je achtertuin, het is allemaal welkom.
Stuur dit naar het emailadres van de
redactie, (post@wilant.net), ze zijn er blij
mee! Ook als je 4 x per jaar een stuk wilt
schrijven en mee wilt denken met de re
dactie ben je van harte welkom, we
hebben opnieuw een vacature in de
redactie. Met dank aan Yttje die meer dan
9 jaar haar bijdrage heeft geleverd aan ons
afdelingsblad!
Ook voor andere
zaken zoals het
verspreiden van
de nieuwe
afdelingsfolder
bij basisscholen,
er zijn allerlei
klusjes die niet
erg veel tijd
kosten maar
waar we wel
leden voor
zoeken, dus, als
je wat kunt
betekenen, neem
even contact op. Wil je eens meelopen
met het bestuur, van harte welkom!

Afgelopen jaar hebben we toch weer meer
dan 600 mensen bereikt met onze
activiteiten, mooie en leuke gesprekken
met kinderen en begeleiders, we hebben
ze kunnen vertellen over onze organisatie
en onze doelstellingen, de overdracht van
kennis en aandacht voor hoe waardevol
het beleven van de natuur is, prachtig.
Dierendag in De Naturij, 5 oktober, was
ook weer leuk, met kinderen die het leuk
vonden om een natuurkunstwerkje te
maken. Voor volgend jaar, zet alvast
zaterdag 3 oktober 2020 met potlood in je
agenda, het is fijn om in elk geval met z’n
vieren te zijn die middag.
Ook een tweetal andere data om te
noteren, op zondag 5 januari 2020 hebben
we onze traditionele Nieuwjaarswandeling. Om 10.00 uur starten we, net
voorbij de Leeuwerikhoeve, in Burgum,
eind Hillemaweg. Wel even deelname
opgeven bij Betty Kooistra, (0511-463681)
voor 2 januari 2020, dit i.v.m. de koek en
zopie. Zie ook blad 14.
Op 12 maart 2020 houden we onze
jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Noteer deze datum ook alvast, agenda,
stukken en locatie volgen t.z.t. via de mail.
Inmiddels is het weer van herfst wel wat
winters aan het worden. Niet alleen aan
de korte dagen moeten we wennen maar
ook de temperatuur is laag, soms met een
koude wind erbij maakt het dat je de dikke
jas en handschoenen wel kunt gebruiken.
Een terugblik op mijn moestuinseizoen
levert een tevreden amateurtuinier op.
Mooi weer, niet te droog en niet te nat,
tevreden met de oogst van aardbeien,
aalbessen (6 kilo aan 1 struik!), rode ui,
Mozart- en Redstaraardappelen,
pompoenen, courgettes, tuinbonen (viel
wat tegen), peultjes, diverse soorten sla,
een minikomkommerplant die enorme
komkommers produceerde, mooie Oost-

Indische kers, zeer tevreden met dit
seizoen. Met veel sprinkhanen dit jaar!
Leuke vakanties ook achter de rug, van
Oost Nederland (Markelo en omgeving),
de kust (Schoorl), tot een rondreis door
Kroatië, Montenegro en Bosnië
Herzegovina. Dit was niet alleen bijzonder
omdat we daar onder andere 4 steden
bezochten die op de Unesco Werelderfgoedlijst staan maar ook zagen we de
naweeën na de oorlogen die de bewoners
en het gebied hebben moeten doorstaan.
Armoede, hoge werkloosheid (meer dan
60 % op sommige plaatsen), kapotgeschoten gebouwen, verlaten huizen, het
maakt je stil en tegelijk dankbaar met onze
situatie hier in West Europa. Al 75 jaar
leven we in vrede, supermarkten die vol
producten liggen, schoon
water uit te kraan, in een
schoon bed kunnen
slapen, dat is toch
onbetaalbaar!

We hopen dat 2020 een mooi jaar
wordt met veel mooie
natuurbelevenissen en lezen dit
graag ook in ons afdelingsblad of op
de facebooksite van onze afdeling!
Kijk ook eens op de facebooksite
van Mirja Meijer,
https://mirja.jouwweb.nl/ ook lid
van onze afdeling, ze maakt
prachtige tekeningen!

Mooie decembermaand
gewenst namens het
bestuur van IVN
De Wâlden en alvast
alle goeds voor 2020!
Els Steinmann

Tekening, Mirja Meyer

Pinda’s of insecten
Het is december. ’s Ochtends blijft het lang
donker, maar de natuur is al wakker. Het
winterkoninkje scharrelt tussen de lage
begroeiing. Het roodborstje rikketikt er op
los, druk bezig om zijn territorium af te
bakenen. ‘Hier ben ik de baas, wegwezen’,
is zijn boodschap. Straks als het licht is, zal
hij of zij, dat is niet te onderscheiden bij
een roodborst, als een van eersten in het
voederhuisje in de tuin een ontbijtje
komen halen. Er ligt een mengseltje van
vogelvoer, zaden, zonnebloempitten,
gebroken mais en graankorrels. Met zo’n
luxe mix komt deze roodborst de winter
wel door, maar een lekker insect zou er
ook wel ingaan. Helaas zit dat er niet in,
want in ons land loopt de insectenstand
hard achteruit. Zo hebben bijvoorbeeld
zwaluwen in de zomer moeite om
voldoende insecten te vangen voor het
grootbrengen van hun jongen.

Doordat insecten vanwege hun geringe
grootte al snel over het hoofd worden
gezien, hebben mensen het niet zo snel in
de gaten dat het niet al te best gesteld is
met de insectenstand in ons land. Daarbij
komt, dat we de afwezigheid van het
irritante nachtelijke gezoem van een mug
niet als gemis beschouwen. En wie
herinnert zich niet de moeilijk te verwijderen vette insectenplak op de voorruit
van de auto na een rit door de IJsselmeer
polders. Ook die missen we niet.
Het lijkt geen ernstige zaak, maar dat is
het wel. Insecten hebben voor hun
voortbestaan bloeiende planten nodig.
Vlinders, wilde bijen en ook andere
insecten halen hun voedsel uit allerlei
bloemen. Ook gebruiken ze de planten als
ideale plek voor het deponeren van eitjes.
Vlinders doen dat. Hoe minder bloemen,
hoe minder voedsel voor de insecten. En
de mens krijgt daar last
van. Want tijdens het
bezoek aan de bloemen,
zorgen insecten tevens
voor de bevruchting van
de planten en daarmee
voor het in stand
houden van de
plantensoort. Zo leveren
ze ook een bijdrage aan het tot groei
komen van bijvoorbeeld vruchten, zoals
appels en peren.

Kortgezegd, geen insecten, geen
bevruchting, geen fruit en andere
producten die afhankelijk zijn van het
bezoek van insecten. Als de natuur gezond
is, floreren insecten en heeft de mens daar
baat bij.
Helaas moeten we constateren dat de
kwaliteit van de natuur met name in de
bebouwde kom aan het afnemen is. De
belangrijkste oorzaak daarvan is het
ingrijpen van de mens in de natuur. Het
aantal insecten is dramatisch afgenomen.
Het is bekend dat landbouwgif het leven
van insecten verstoort doordat zij sterven
ten gevolge van het gif. Een ander
voorbeeld is het kortmaaien van weg- en
spoorbermen en het wegsnoeien van
struikgewas. Weg alle bloemen, weg alle
voedsel voor insecten, weg alle
bevruchting, weg alle vruchten. We
zouden ons meer bewust moeten zijn van
een groenbeleid dat ten goede
komt van dieren en planten en
daarmee ook van de mens.

Sinds enkele jaren zijn er particuliere
initiatieven om die natuur er weer
bovenop te helpen. Het programma
Vroege Vogels besteedt regelmatig
aandacht aan het onderwerp. Soms in de
vorm van een vogeltelling, soms door een
item te behandelen over het onttegelen
en vergroenen van de tuin, zodat insecten
er op visite kunnen gaan. Tuincentra
spelen in op de toenemende groenbelangstelling van het publiek door de
verkoop van nestkastjes, bijenhotels en
vogelvoer. Het zijn ontwikkelingen in de
goede richting, maar er zijn meer
mogelijkheden.
Gemeenten kunnen op het gebied van
natuur- en milieu educatie een goede
bijdrage leveren door het uitzetten van
een adequaat beleid op dit gebied. Een
stadsecoloog zou daarbij al een passende
eerste stap zijn. Dat is in Haarlem het
geval. Zo’n deskundige kan advies geven
over het groenbeheer, zodat het de
biodiversiteit ten goede komt. Veel
gemeenten houden hun grasstroken en
bermen kort en maaien direct na de bloei.
Dat is de doodsteek voor de larven en de
eieren van de insecten die zich in die
grasstroken vestigden. Het gevolg is dat er
een kreukel in de voedselketen ontstaat.
Vogels kunnen geen insecten vinden in
gemaaide grasstroken. Dat is dubbel
problematisch omdat insecten juist naar

de steden trekken, sinds hun levenskansen
in het agrarische gebied drastisch zijn
afgenomen. De concepten schoon en
netjes helpen de biodiversiteit niet
vooruit.
Een stadsecoloog kan het beleid in goede
banen leiden. Op zijn takenpakket zouden
zaken kunnen voorkomen zoals het
plaatsen van bloeiende insecten- en
vlinderplanten in parken, het bevorderen
van de aandacht van het publiek voor de
natuur en meer specifiek voor insecten,
zodat deze niet meer gezien worden als
plaagdieren, maar als onmisbare schakels
in de voedselketen.
Op kleine schaal kunnen mensen zelf een
steentje bijdragen door hun eigen tuin zo
in te richten dat er planten in staan die
voor vogels en insecten aantrekkelijk zijn
als broedplaats, schuilplaats of
voedselbank. Natuurverenigingen
waaronder IVN De Wâlden bieden
cursussen aan over biodiversiteit en over
het inrichten van verantwoorde tuinen. Er
hebben al heel wat liefhebbers zo’n cursus
gevolgd. Hopelijk
kunnen ook zij
genieten van het
bezoek en het
gezang van het
roodborstje in hun
tuin.
Yttje Cnossen

ZIN IN UIT
JEUGD ACTIVITEITEN 2020
Vrijdag 14 februari
Uilenballenpluizen (jeugdactiviteit 6-12 jaar)
15.00 - 16.30 uur
Wat zit er in zo’n braakbal? Met behulp van een gesteriliseerde braakbal en een zoekkaart ontdekken we wat er
De Brede School De Drait
op het menu van de uil stond: (woel-)muis of vogel? Opgave voor deze activiteit is verplicht en mogelijk tot één
Flevo 190
dag van tevoren. Maximaal aantal kinderen is 20.
9204 JT Drachten
Gidsen: Betty Kooistra, Marja de Vries, Trynke Walstra en Jantsje Zwart
Info+ opgave verplicht: Betty Kooistra 0511 463681 (18.00 - 20.00 uur)
Donderdag 20 februari
14.00 – 16.00 uur
It Maskelyn
Easter Omwei 5
9254 GM Hurdegaryp

Nestkastjes bouwen (jeugdactiviteit 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 voor deze activiteit is verplicht en mogelijk tot één dag van tevoren.
Maximaal aantal kinderen is 20.
Gidsen: Frans Hammer , Annemiek Bruinsma, Jantsje Zwart
Info+opgave verplicht: Frans Hammer 06 10948862 (18.00 - 20.00 uur)

Vrijdag 17 april
15.00 – 16.30
Kleasterkampen 19
de Veenhoop (Parkeerplaats
bij het Strandje aan de Smalle
Ee)

Kokkerellen met kids (jeugdactiviteit 8–12 jaar)
Wel eens brandnetelsoep gegeten? Of paardebloementhee gedronken?
Allerlei lekkers maken met wilde planten uit de natuur.
Gidsen: Jantsje Zwart, Mirjam Frieswijk en Trynke Walstra
Info en opgave verplicht (maximaal 10 kinderen): Jantsje Zwart, tel.: 0644742668. (08.00 – 20.00 uur)

ZIN IN UIT
VOLWASSEN ACTIVITEITEN 2020
Zondag 5 januari
Nieuwjaarwandeling Burgum Om de Dobben
10.00 tot 12.30 uur Burgum
Een frisse wandeling in het nieuwe jaar. Ondertussen even bij bijpraten met een ieder in het nieuwe jaar,
eind Hillemaweg (net voorbij met aan het eind van de wandeling Koek en Zopie.
Leeuwerikhoeve)
Gidsen: Betty Kooistra en Mirjam Frieswijk
Info + opgave verplicht: Betty Kooistra 0511 463681 (18.00 - 20.00 uur). Opgave tot 2 januari.
Vervolg op volgend blad

Cursus

Zondag 5 april
10.00 tot 12.00 uur
Eastermar
parkeerterrein t.o.
it Betterskip
E.M. Beimastrjitte 69
9261 VH

Wandeling Eastermar
Een ontdekkingstocht door het nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden en het oevergebied van de
Leijen. Een sterk gevarieerd eeuwen oud cultuurhistorisch landschap. Verrekijker en laarzen mee.
Gidsen: Betty Kooistra en Mirjam Frieswijk
Info + opgave verplicht: Mirjam Frieswijk 0512 472102 (18.00 - 20.00 uur)

Woensdag 8 en 15 april
Excursie nader te bepalen
Harkema
Openluchtmuseum en
Themapark De Spitkeet
De Dunen 3
9281 KT

“Allerlei lekkers uit de natuur”
Met deze cursus maken we kennis met eetbare planten die in het wild voorkomen. De cursus bestaat uit 2
cursusavonden en een excursie. We beginnen met een theoretische introductie. Op de tweede avond gaan
we gezamenlijk gerechten met wilde planten klaarmaken en er heerlijk van smullen.
De datum van de excursie wordt in onderling overleg bepaald.
Cursusdocenten: Betty Kooistra en Mirjam Frieswijk
Info + opgave verplicht: Mirjam Frieswijk 0512 472102 (18.00 – 20.00 uur) of
Betty Kooistra: 0511 463681 (18.00 – 20.00 uur)
Kosten bedragen 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 aan te
vragen. Ook voor kleinere groepen (bij voorbeeld in uw eigen keuken) zijn er mogelijkheden, maar dan
gelden andere vergoedingen.
Info: Mirjam Frieswijk: 0512 472102

Op de laatste bladzijde van dit Plúske ziet u een verzameling van allerlei natuur- en vakantiefoto’s. Heeft u een mooie natuurfoto en heeft u zin
om dat met ons te delen. Stuur de foto dan naar itpluske@hotmail.com
Bij het beschikbaar stellen van uw foto ziet u af van auteursrechten op de foto en de privacy rechten van de afgebeelde personen.

