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Hoi iedereen,
De zomer nadert haar einde en de hersft overvalt Nederland in rap tempo.
De tijd van de leukste najaarsplanten en de mooiste kleurenspektakels is
aangebroken. Met de aankomende najaarsactiviteiten en dit 3 e
Kruipnieuws kan jouw herfst niet meer stuk!
Van kamp- en excursieverslagen tot naderende herfstactiviteiten en van
keiharde NH tot gemakkelijker leesvoer. Wij willen iedereen bedanken die
zich heeft uitgeleefd op zijn/haar leuke Kruipnieuwsstukje, want zonder
hen hebben wij dit ongekend dikke Kruipnieuws niet kunnen maken!
Veel plezier met dit Kruipnieuws en geniet van de natuur die de herfst te
bieden heeft. Tot op het HEKA Oosterbeek of op een excursie!
Froukje en Leonie

Het Tragische verhaal van de Vermoorde Oma’s
Over een (nog veel) eng(er) kruid dat in je eigen woonkamer staat

Tessel Grijp
Vijf bejaarde zussen wonen samen in een groot
huis. Oma Ophelia staat iedere ochtend vroeg op
om bloemetjes te plukken. Vandaag heeft ze
lelietjes-van-dalen gevonden in het park. Trots
zet ze ze op de keukentafel, in een grote vaas
met water. ‟s Middags maken de zussen een
wandeling door het bos. Nadat ze voor de tv
hebben gebreid, gaan ze ‟s avonds naar bed. Wat
een schrik als oma Artemisia de volgende
ochtend
de
kamer
van
oma
Hortensia
Oma Ophelia
binnenkomt! Zij ligt roerloos in haar bed, het
kopje kruidenthee dat Ophelia altijd maakt is op de grond kapot gevallen.
Hartstilstand, zegt de dokter, zal wel door de ouderdom komen. Maar de
dag erna wordt oma Artemisia zelf niet meer wakker! Drie dagen later is
alleen oma Ophelia nog over, als enige bezitster van het huis. Wat is er
gebeurd? De rechercheur heeft er de handen vol aan. Maar na het lezen
van dit artikel kan menig sjoccer de forensisch onderzoeker met gemak
overtreffen. De zusters waren namelijk met opzet door oma Ophelia
vergiftigd, en wel door middel van een plantje: ze hadden gedronken van
het water waar het lelietje-van-dalen in gestaan had.
Dit verhaaltje is mij verteld door een andere sjoccer, die dit moordverhaal
in een boek gelezen had. Het bevestigde een gerucht over verschrikkelijk
valzige geaardheid van het lelietje-van-dalen dat ik al eerder gehoord
had. Tijd om dit tot de bodem uit te zoeken...

W aar komt dat onding vandaan?
Het plantje dook voor het eerst op toen Apollo een lelietje-van-dalen aan
Asclepius gaf. Tenminste, dat dacht de kruidendeskundige Apuleius, en hij
schreef het op. Maar biologen zonder fantasie sloegen aan het berekenen
en kwamen tot de conclusie dat het al veel langer geleden dan de tijd van
de Grieken ontstaan moest zijn.
In de tegenwoordige wetenschappelijke naam, Convallaria majalis, slaat
majalis op de Godin Maia, de moeder van Hermes. Dus dat is weer een
ander goddelijk wezen. Linnaeus heeft zich dus vergist, of misschien vond
hij Maia gewoon leuker dan Apollo. Het tegenwoordige „lelietje-van-dalen‟
is de letterlijke vertaling van Lilium convallum, uit de tijd dat men nog
dacht dat het een plantje uit de leliefamilie was.
Hap?
Wat is er allemaal zo eng aan het
lelietje-van-dalen? Het griezelige
bestaat uit allemaal enge glycosiden
die
erin
zitten:
cardioactieve
convallotoxine, cardenolinen (o.a.
convallarine,
convallamarine,
convallamarogenine) en saponine
(wat ook in de zwarte nachtschade
van de vorige keer zat). Voor de
goede orde: alles met “car” erin doet
iets met het hart, en alles met
“convall” erin is een gifstof die
specifiek is bij het lelietje-van-dalen.
De meeste van deze stoffen zitten in 'Wat is er gebeurd?' dacht Oma
de rode besjes, maar ook de stengel Calendula
en de blaadjes zitten er vol mee. Als
je de plant in water zet, komen de stoffen daar dan ook in terecht. Op
deze manier kon Oma Ophelia gemakkelijk de andere omaatjes om zeep
helpen. Bij ratten heb je echter minstens 38 mg convallatoxine per kg
nodig om er een om zeep te helpen, dus als dat ook voor mensen geldt,
reken maar uit. Dat de Omaatjes eraan overleden, zal dan wel deels aan
hun zwakke gezondheid hebben gelegen. Toch reiken de effecten van
duizeligheid,
hoofdpijn,
extreme
slijmvorming,
diarree,
overgeven
en
hoofdpijn,
tot
fibrilleren,
coma
en
hartstilstand.

Het gruwelijke effect...

Er zijn echter niet alleen omaatjes die aan
het lelietje-van-dalen overleden zijn... Zo is
er bijvoorbeeld ook een beroemde hond aan
onderdoor gegaan. Het één jaar oude beest,
vuilnisbakkenras, zakte ineens in elkaar en
overleed. De dierenarts vond het wel
interessant en sneed het dier open. Hij

bleek vol vermalen lelietje-van-dalen blaadjes te zitten, en aangezien hij
aan een hartaanval gestorven was, bedacht men dat dat wel de reden
moest zijn. Waarom deze hond nu zo beroemd is, is waarschijnlijk omdat
hij gepubliceerd is en goed vindbaar. Ik las ergens ook een titel over zes
katten die door het plantje om zeep waren geholpen, maar het artikel zelf
was niet te vinden. Verder zijn er ongetwijfeld een hele hoop ratten in
onderzoek naar de giftigheid van het plantje gesjeesd, maar daar wordt
natuurlijk geen artikel over geschreven. Gevallen van mensen zijn niet
bekend, ik denk omdat wij om voorgenoemde reden liever geen lelietjesvan-dalen eten, maar de complottheoristen onder jullie mogen ook
denken dat het nog nooit ontdekt, of stilgehouden is.
Recepten
En ja hoor, er zijn weer allemaal recepten aanwezig om dit giftige plantje
tot je te nemen. De onderzoekers Felter en Lloyd stellen dat, vergeleken
met vingerhoedskruid, lelietje-van-dalen “is generally as as efficient, both
as a heart tonic and as a diaretic, and in many cases is said to act better.
It is safer than digitalis (...).” Ja kunst, digitalis is het giftigste plantje dat
ik ken! In ieder geval wordt aangeraden om voor een hartverwarmende
(incl. hartkloppingen) kruidenthee het op te lossen met de verhouding 1
staat op 20 en dan 30-60 ml. In de volksgeneeskunde werd het lelietjevan-dalen op een andere manier benut: de bloemetjes werden tot poeder
gewreven en op bijna cocaïneachtige wijze gesnoven, als middel tegen
duizelingen en schele hoofdpijn.
Mooi allemaal, die trucjes met lelietje-vandalen. Dat je bloed er sneller van gaat stromen
(waardoor duizelingen misschien over kunnen
gaan) wil ik wel geloven, maar gezien de
mogelijke Gruwelijke Effecten wil ik toch
zeggen: don’t try this at home...
Literatuur
Brok, H. Stinkend-juffertje en duivelskruid.
Volksnamen van planten. Amsterdam 2006.
Cooper, P. Poisoning by drugs and chemicals.
Londen 1974.
Geßner, O. Die Gift- und Arzneipflanzen von
Mitteleuropa. Heidelberg 1953.
Met dank aan Floris Grijp, die de tekeningen
gemaakt heeft.

Parasiteren op Franse kennis

Julia Wind

Orobanche, oftwel de Bremraap, is een aparte familie planten met een
heel bijzondere eigenschap. Ze kunnen namelijk op andere planten
parasiteren. Sterker nog, ze zijn zelfs volledig afhankelijk van andere
planten. Het is een echt wonder.
Hoe parasiteert een Bremraap dan? vraag je je
misschien af. Ik zal het je vertellen. Het begint
ermee dat een Bremraapzaadje zijn toekomstige
gastheer kan “ruiken”. Planten scheiden namelijk
afvalstoffen af (net als mensen als ze naar de WC
gaan) en die stoffen kunnen worden waargenomen
door
een
Bremraap.
Alleen
als
een
Bremraapzaadje een gastheer waarneemt, zal hij
het in zijn hoofd halen om te ontkiemen, anders
gaat hij dood van de honger. Na het ontkiemen blijft hij zijn gastheer
ruiken en al snuffelend als een speurhond groeit hij in de richting van de
hoogste concentratie afvalstoffen van de gastheer. Nu is de Bremraap een
ontkiemd plantje maar hij komt nog niet naar de oppervlakte. Het is
eigenlijk een blobje met een lange wortel die probeert een wortel van een
gastheer te bereiken. Als dat gelukt is, gebeurt het meest vreemde. Hij
maakt van het uiteinde van zijn wortel een orgaan dat haustorium heet.
Dit is een bolvormig knolletje met een stekelig puntje. Dit puntje gebruikt
hij om als een boor de wortel van zijn gastheer in te dringen. Als dat
gelukt is, maakt de Bremraap speciaal weefsel aan waarmee hij zijn
gastheer leeg kan zuigen. En dan komt het: de Bremraap schiet uit de
grond en wordt een staak van soms wel een halve meter vol met
prachtige bloemen die een beetje op orchideeënbloemen lijken.
Vervolgens maakt hij dan duizenden kleine zaadjes per bloem en die
komen in de grond terecht, daar wachtend (soms wel 20 jaar!) tot er weer
een onnozele gastheer begint met in de buurt groeien. Die gastheer, die
vindt dat natuurlijk allemaal niet fijn. Hij wordt leeggezogen maar krijgt er
niets voor terug. Kan hij er dan helemaal niets aan doen?
Die vraag hield me al een tijdje bezig en wie had dat gedacht? Het
antwoord bevindt zich in Frankrijk! Hier is een
vakgroep
(een
onderzoeksgroep
van
de
universiteit) die een stofje heeft gevonden
waarmee zonnebloemen zich verdedigen tegen
bepaalde bremraapsoorten. Het heet defensin en
mensen hebben het ook: een eenvoudig molecuul
dat gaten maakt in celmembranen en zo cellen
dood laat gaan. Alleen bremrapen zijn er gevoelig
voor en dat betekent dat Bremrapen een specifieke
eigenschap hebben die ze onderscheidt van de
andere parasitaire planten. Die wil deze vakgroep
natuurlijk weten en ik ga daarbij helpen!

Verslag Slovenië II - Liftopsaga

Renske Hoekstra

Het was een woensdag midden in juli,
tweeduizendenzeven na Christus, en
menig Utrechter die die middag langs het
Jaarbeursplein trok, zal zich waarschijnlijk
hebben afgevraagd wat die grote groep
jongeren daar nu eigenlijk zat te zitten.
Het leek geen gewoon reisgezelschap,
zoals ze vaker op die locatie worden
gesignaleerd, vanwege de uitzonderlijke
hoeveelheden verhuisdozen met Pandapindakaas en losse fietsonderdelen. Alleen
de voorbijganger die zich wat meer
verdiepte in de samenstelling van de
groep en zijn bagage, kon wellicht
ontdekken wat het plan was van deze
jongeren en waarom zij zich zo lang op het
Jaarbeursplein bevonden in plaats van
onderweg naar hun bestemming.
Temidden van deze groep bevond ik mij
en ik begreep de vreemde blikken van de
buitenstaanders wel. Wij, dat wil zeggen: een groep NJN‟ers bestaande uit
sjoccers, IWG‟ers en anderen, stonden te wachten op de bus naar
Slovenië II. We hadden een busreis van achttien uren in het vooruitzicht
en omdat de bus maar niet kwam, werd er wat heen- en weergebeld
tussen verschillende personen tot uiteindelijk de bus aankwam en
iedereen snel instapte.
De busreis ging vlot, we hadden een erg gezellig kletsende buschauffeur
en we kwamen veel vroeger aan dan gepland in Čezsoča, een klein dorpje
in noordwest-Slovenië, midden in de Julische Alpen. Ons kampterrein lag
een eindje buiten het dorp, vlakbij de rivier de Soča – ijskoud, maar
lekker om op te frissen.
En dat was wel nodig:
bijna het hele kamp was
het 30-38 graden! Zoals
op alle zoka‟s gingen we
natuurlijk op excursie,
maar de nadruk lag
minder
op
NH
dan
normaal het geval is.
Veel
excursies
beklommen
bergen,
zagen leuke dorpjes en
musea van binnen en
scoorden onderweg ook

nog wel eens wat.
Omdat het kamp vijftien dagen duurde en mijn verslag anders wat al te
lang zou worden, pik ik alleen de hoogtepunten eruit. Bijna iedereen is wel
mee geweest met de berghuttentocht, die twee keer gemaakt is; zo ook
ik. We liftten en wandelden in kleine groepjes omhoog naar „Planinski dom
pri Krnskih jezerih‟, oftewel: de berghut die onderweg naar de Krn ligt.
Daar lieten we onze spullen achter terwijl we nog een kwartiertje verder
liepen naar het grote bergmeer om daar af te koelen. Aan het eind van de
middag keerden we terug naar de hut, waar we aten en vlug gingen
slapen. De volgende dag zou een deel van de groep op excursie gaan en
terugkeren naar het kampterrein, terwijl het andere deel verder wilde
lopen naar de Krn. Helaas ging dat laatste feestje niet door, omdat de
wolken er boven de berg toch wel erg dreigend uitzagen. Dus keerden we
terug naar het kampterrein en kwamen daar nog net op tijd aan om te
schuilen voor een enorme hagelbui.
Een andere excursiedag gingen we met een cabinelift de Kanin op, een
berg vlakbij het kampterrein. Vanaf boven kon je met goed weer behalve
vale gieren ook heel mooi het kampterrein in het dal zien liggen; een
ontzettend mooi uitzicht!
Tenslotte gingen we tegen het eind van het kamp nog een dag naar Piran,
een schattig (autovrij) Sloveens stadje aan de Adriatische zee. We
moesten er lang voor in de warme
bus zitten, maar behalve de
supercoole sprinkhanen die we
onderweg scoorden was ook Piran
zelf de moeite waard. Het was
jammer dat we er maar zo kort
waren!
Tja, en dan zijn dit nog alleen maar
de dingen die we buiten de
excursies hebben gedaan, want ook
daar is nog ontzettend veel over te
vertellen… maar dat bewaren we
voor een volgende keer. En anders
spreek je vast wel een sjoccer of
IWG‟er die op Liftopsaga II ’07 was,
en die je kan vertellen welke
soorten er allemaal gescoord zijn,
hoe het was om te zwemmen in de
Soča, of wat er allemaal bij komt
kijken als je wilt liften in Slovenië.
Het was in ieder geval weer een
ontzettend leuk, warm en gezellig
zoka!

Plantennamen

Froukje Postma

Veel plantennamen zijn heel logisch: de bladen van Kompassla wijzen als
een kompas naar de zon, Klimop klimt en Hazenpootje spreekt ook voor
zich. Maar je hebt ook van die namen waarbij je denkt ‘He?!’. Hier het
verhaal achter twee plantennamen.

Duizendblad – Achillea millefolium
De Nederlandse naam van deze plant is niet zo
moeilijk te verklaren: zoek er buiten eentje op en tel
de kleine blaadjes. Je komt gegarandeerd op 1000…
Millefolium
betekent
ook
Duizendblad
(mille=duizend,
folium=blad).
Achter
de
geslachtsnaam Achillea daarentegen gaat een hele
legende schuil.
In het oude Griekenland veroverde Achilles de stad
Troje. Maar ondanks zijn list met het paard was die
overwinning niet zonder slag of stoot gegaan. Vele
soldaten waren gewond geraakt en lagen ziek en
met de vreselijkste wonden hun dood af te wachten.
Achilles was niet alleen een held, hij had ook nog
gevoel. Hij had medelijden en zocht driftig naar een
mogelijkheid hun lijden te verzachten. Die dappere
soldaten hadden hem geholpen Troje te winnen,
maar nu zouden velen van hen het alsnog gaan
verliezen van de dood. Enkel door die ellendige
wonden die maar bleven bloeden!
Hij ijsbeerde voor het hospitaal heen en weer, terwijl het gejammer hem
in de oren klonk. Kon hij nou echt niks doen?
Toen viel zijn blik op een plantje, een doodgewoon plantje, dat langs de
kant van de weg groeide. Het kwam hem vaag bekend voor. Had hij niet
eens van een oude wijze vrouw gehoord dat dit kruid bloedingen kon
stelpen?
Zijn hart maakte een sprongetje en onmiddellijk gaf hij de opdracht zoveel
mogelijk hiervan te plukken, te kneuzen en er de steekwonden van de
soldaten mee te behandelen. En zo redde Achilles vele levens.
Aan het waarheidsgehalte van dit verhaal (het is niet voor niks een
legende) mag je twijfelen, maar de geneeskrachtige werking van deze
plant is geen sprookje. Al eeuwenlang gebruikt men Duizendblad om zijn
bloedstelpende eigenschappen. Verder werd het ook gebruikt tegen
borstkwalen, zenuwziekten, maag- en darmaandoeningen en als
koortsmiddel.

Nog een leuk weetje, dat overigens niets met de naam te maken heeft: je
kunt Duizendblad ook als liefdesorakel gebruiken. Daarvoor moet je het
blad in je neus stoppen en drie maal ronddraaien terwijl je aan je geliefde
denkt. Want zoals dit Oost-Engelse versje zegt:
Green arrow (=Duizendblad), green arrow you bear a white blow
If my love loves me my nose will bleed now
If my love don’t love me, it ‘ont bleed a drop
If my love do love me, ‘t will bleed every drop

Gewone engelwortel – Angelica sylvestris
Ooit, lang geleden, leefde er een kluizenaar in zijn hutje op de berg. Het
waren duistere tijden. De Pest doolde rond met als enig doel zoveel
mogelijk slachtoffers te maken. Vele mannen, vrouwen, kinderen, soms
zelfs hele gezinnen, joeg hij de dood in.
De kluizenaar zag iedere dag in het dorp beneden in
het dal de overvolle lijkwagens rijden, hoorde de
kerkklokken doorlopend luiden.
Op een nacht lag hij in bed en dacht na over alle
overledenen. Wat voor grote zonden hebben wij
gedaan dat God ons zo laat lijden? vroeg hij zich
hardop af. Waarom stelt Hij ons zo op proef?
Gelijk daarna werd zijn hut verlicht door een krans
van zachte gouden stralen. Naast zijn bed stond
aartsengel Raphael.
„Beste man, luister goed, want wat ik je nu vertel,
ga ik maar één keer zeggen.‟ De engel keek de
kluizenaar streng aan, die niets anders kon dan met
grote ogen toekijken. „Geef de zieke mensen
aftreksels van deze plant; het is een geneesmiddel
voor jullie lijdende mensheid tegen de Pest.‟ Hij
zwaaide een stengel vol grote groene bladeren heen
en weer. En toen verdween hij weer net zo vlug als
hij was verschenen.
De volgende dag begon de kluizenaar meteen met
wat de aartsengel hem had opgedragen. Hij
verzamelde bladeren van de plant, kookte er een
prut van, en gaf dat de zieken te drinken.
Helaas genazen de pestlijders er niet van, want Engelwortel is geen
geneeskrachtige plant en werkt al helemaal niet tegen de pest, maar zo
heeft hij wel zijn naam gekregen.
Literatuur:
Planten en hun naam, botanisch lexicon voor de lage Landen – H. Kleijn
Met vrije interpretaties door de auteur

Heksenkring

Leonie Tijsma

Tijdens mijn dagelijkse wandelingen met de hond verbaas ik me er
regelmatig over. In het park staan in bepaalde jaargetijden paddestoelen
in een mooi rondje, een zogeheten heksenkring. Tijd om na jarenlang van
verbazing te onderzoeken waar zo‟n heksenkring vandaan komt.
Een heksenkring ontstaat uit een
zwamvlok van een individuele
paddestoel. Een zwamvlok is een
netwerk van alle draden van de
schimmel
en
bevindt
zich
meestal
ondergronds.
Ondergrondse zwamvlokken van
bepaalde
paddestoelensoorten
groeien in alle richtingen tegelijk
uit, als een ring. Op een
gegeven moment raken de
organische voedingsstoffen in de
grond uitgeput en sterft het
binnenste gedeelte van de zwamvlok af. Hierdoor groeit alleen de
buitenste kring en ontstaat een heksenkring! Planten binnen de
heksenkring kunnen door de voedselarme grond mee ten onder gaan.
Heksenkringen kennen een groeisnelheid van 1 tot 3,5 centimeter per jaar
en stoppen met groeien als zij bijvoorbeeld een andere heksenkring of een
andere weerstand tegenkomen. Echter komt het ook vaak voor dat
heksenkringen van verschillende soorten paddestoelen door elkaar
groeien. Een heksenkring vormt dus niet altijd een barrière voor een
andere heksenkring. Een van de oudst bekende heksenkringen staat in
Frankrijk en heeft een diameter van zo‟n 600 meter (!) en zal de
respectabele leeftijd van ± 700 jaar hebben. Er zijn ook heksenkringen die
afhankelijk zijn van een boom. Dit heet symbiose. De paddestoelen
groeien om hun gastheer, de boom, heen. Deze heksenkringen worden
niet zo groot.
Na dit kleine „onderzoekje‟ is mijn chronische nieuwsgierigheid weer
ietsjes bevredigd. Ik verheug me op het weerzien van de heksenkringen in
het park. Nu zal ik er niet meer met onwetende verbazing naar kijken.

De favoriet plant van Milan

Milan Verhulst

Vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia)
Er zijn heel veel planten die lekker of goed bruikbaar zijn. Een
nadeel van lekkere of bruikbare planten is dat ze het vaak niet van
hun uiterlijk moeten hebben. Denk eens aan de brandnetel, heel lekker,
rauw in salade, of als thee of soep, en je kan er ook nog kleding van
maken! Toch wordt ik totaal niet blij als ik ergens brandnetels
tegenkom.
Een mooie plant dan? Tja daar zijn er heel veel van, allerlei
tropische orchideeën worden mooi gevonden. Zo had Jasper op zoka in
Slovenië een rare tropische orchidee gevonden, die waarschijnlijk uit een
tuin ontsnapt was. Deze had wel leuke bloemen, maar ontzettend
lompe bladeren. Zo is er op elke plant wat aan te merken.
Er zijn een aantal planten waar ik altijd blij van word als ik ze
zie. Vaak is dat omdat ze een soort indicator zijn dat de vegetatie
eromheen redelijk leuk is. Tormentil is zelf niet echt zeldzaam
bijvoorbeeld, maar als ergens tormentil staat, dan staat er vaak ook
een bijzondere soort in de buurt.
Mijn favoriete plant is niet echt algemeen, maar
het is geen soort waarvoor je speciaal ergens
heen gaat. De Liggende vleugeltjesbloem heeft
een heel erg rare bloem. Juist die rare bloem
maakt hem zo leuk. Twee van de vijf kelkbladen
zijn uitgegroeid tot een soort kroonbladachtige
blauwe vleugels. De onderste kroonslip eindigt in
franjes. De bloem is blauw met een fijne
adering.
De eerste keer dat ik bewust de Liggende
vleugeltjesbloem tegenkwam had ik geen idee
wat het was. Ik begon bij de hoofdsleutel, maar
raakte al snel in de war door alle vergroeide
onderdelen en de franjes. Uiteraard had ik geen
loupje bij me om het kleine bloempje
beter te kunnen bekijken en er was ook niemand
in de buurt die me kon vertellen wat het was.
Dan blijft er nog maar een optie over en
gelukkig was het net in Belgie.
Ik geef de pen door aan Leo!

Van schubvaren tot groensteeltje(?)

Koen Verweij

Aanwezig:
Tessel
Grijp, Froukje
Postma, Margot Sauter, Marinka
Puijenbroek, Liselotte Roodbol, Koen
Verweij
Op 16 september ging ik op
plantjesexcursie in Amsterdam. Tessel
vroeg me een week ervoor mee,
anders had ik nooit geweten van de
excursie. Niet veel mensen wisten ook
van de excursie, aangezien hij niet
was
aangekondigd
in
de
activiteitenlijst. (Maar wel bij de SJOC en afdeling Haarlem-Amsterdam! –
red.) Toch waren we met zijn zessen, en dat is uiteindelijk een gezellig
aantal gebleken.
Met een Stadsplanten gids die Froukje in de bieb van Groningen had
geleend in de aanslag begonnen wij onze twitch-excursie (ja je kan ook
twitchen naar planten). We reden wij vanaf de fietsflat bij Amsterdam
Centraal naar Het Stenen Hoofd. Deze pier aan het IJ (de rivier die
Amsterdam-Noord van Amsterdam scheidt) is een bijzondere plek. Ik
kende hem nog van de plek waar ik voor mijn 18e verjaardag had
gebungeejumped. Intussen worden er blijkbaar sporadisch festivals
gehouden, blijkt uit de site van de pier (www.stenenhoofd.nl).
Met een ijsje als beloning zond Tessel ons uit om een schubvaren te
vinden. Het bleek alleen dat de schubvaren op de foto in de gids duidelijke
witte randjes op de bladeren had. Daardoor dacht ik toen ik een varen
plukte: “Hey deze lijkt er wel op, maar hij heeft geen wit randje” en dat
bleek hem dus wel te zijn. Ach, er zijn toch nog 4 andere vindplaatsen in
Nederland... ;)
Het plan was toen om vanaf het
Waterlooplein een route te fietsen
die
in
de
stadsgids
stond.
Uiteindelijk is niet echt aan de
route gehouden, maar dat maakte
ook niet zo veel uit. De route loopt
door de plantagebuurt, een mooi
stukje Amsterdam, al zeg ik het
zelf. Op een binnenplaats op de
Plantage Doklaan vonden we de
klimopbremraap. Deze parasiteert
op klimop voor mensen die dat
nog niet hadden begrepen (zoals
Het prachtige ‘natuurgebied’ Het
Stenen Hoofd
ik). Langs Artis reden we toen
naar de
Entropotdoksluis en

Hoogte Kadijk. Hier zou IJzerhard moeten staan, maar volgens mij hebben
we die niet gevonden. Het hoogtepunt van de dag moest het Groensteeltje
worden, deze groeit op de Amstelsluizen bij Theater Carré. Dit bleek nog
niet zo makkelijk te zijn. De sluizen zijn niet toegankelijk en vanaf de
kade was niks te zien. We hebben toen geprobeerd aan te bellen, maar er
kwam niemand uit het sluishuisje. Op het moment dat we weg wilden
gaan kwam er echter toch een man aan op een motor. Gelukkig hadden
we Tessel en Froukje bij ons om deze aardige man over te halen om ons
binnen te laten. Hoewel wij nu op het eerste stuk van de sluis konden,
was het al snel duidelijk dat het Groensteeltje op het volgende stuk van
de sluis stond. En hier konden we niet bij. Erg zeker of we het
Groensteeltje nou gezien hebben zijn we dus niet. De varens die we zagen
vanaf de overkant konden ook Steenbreekvarens zijn.
Na dit toch wel anticlimactisch hoogtepunt vonden we dat het tijd was
voor ijs. Want wat is een NJN excursie zonder ijs. En we hadden tenslotte
toch allemaal zo ongeveer de schubvaren gevonden. Een bak peer-kaneel
(geloof ik) ijs werd naar binnen gewerkt, en zelfs mijn sik werd gevoerd
(bedankt Liselotte!).
Deze excursie bewees maar weer eens dat planten en de SJOC absoluut
hip zijn. Persoonlijk vond ik de varens erg leuk, maar ook het vrouwelijke
gezelschap mocht er zijn.
PS. Dit is de gids die we gebruikten: STADSPLANTEN, veldgids voor de
stad door Ton Denters, Fontaine Uitgevers Groensteeltje of toch Steenbreek?,
's-Graveland, ISBN: 90.5956.075.2

Groensteeltje of toch Steenbreekvaren?

Koken met Tom

Tom Heslinga

Paddestoelenschnitzels
In de herfst kun je vaak met een half uurtje fietsen al genoeg
paddestoelen vinden voor een heerlijke maaltijd. Zelfs als je in een stad
woont. Dus als je 's middags terugfietst van je school of universiteit, let
dan even op wat er langs het fietspad staat, en misschien scheelt je dat
weer wat boodschappen.
Paddestoelen die direct naast een drukke autoweg staan, kun je beter
laten staan omdat die schadelijke stoffen van uitlaatgassen opnemen.
Om het makkelijk te houden zal ik eerst een paar algemene paddestoelen
opnoemen, die niet te verwarren zijn met heel giftige paddestoelen en
geschikt zijn om schnitzels van te maken.
Als je deze paddestoelen nog niet kent, is het wel verstandig ze eerst nog
op te zoeken in een goede paddestoelengids.
Geschubde inktzwam
Is makkelijk te herkennen aan zijn schubben en zwarte omkrullende
randen als hij ouder wordt. Gebruik hem alleen als hij nog helemaal wit is
(ook van binnen) en verwijder bij het plukken meteen de steel door hem
rond te draaien, terwijl je de hoed vasthoudt. De steel kun je wel gewoon
opeten.
Als de paddestoel bij het plukken al een beetje verkleurd is, of als je de
steel niet meteen eraf haalt, zal de paddestoel in een paar uur na het
plukken zwart en oneetbaar worden.
Anders is hij een dag houdbaar. De zwarte inkt is niet giftig, maar een
beetje zwarte inkt is vies genoeg om je gerecht te verpesten.
Hij groeit soms in groepjes en staat vaak in bermen en grasveldjes.
Kale inktzwam
Hiervoor geldt hetzelfde verhaal als de geschubde
inktzwam. Je mag hem alleen niet eten in
combinatie met alcohol (en voor de zekerheid de
volgende dag ook maar geen alcohol drinken).
Hij is vaak wat grijzig en iets kleiner dan de
geschubde inktzwam, maar met een dikkere, lekker
vlezige hoed. Hij groeit altijd in groepjes.
Tranende franjehoed
Is licht gelig bruin, bij oudere paddestoelen wat donkerder, met een
vezelig viltige hoed van 3 tot 10 cm breed.
Bij de jonge paddestoelen zit tussen de hoed en de steel draderige 'franje'
die wegscheurt als de hoed verder open gaat staan, en er hangen kleine

druppeltjes onder aan de zwarte plaatjes. Bij oudere paddestoelen is de
franje vaak helemaal verdwenen en zijn de druppels opgedroogd.
De hoeden kun je in hun geheel gebruiken voor schnitzels, de steeltjes
kun je weggooien.
Hij groeit in groepjes in bermen en grasveldjes.
Oesterzwam
Veel voorkomend in de supermarkt en makkelijk te herkennen aan het
etiketje…
's winters groeit hij ook in het bos in grote bundels op dode
boomstammen. Bijzonder geschikt om schnitzels van te maken.
Zwavelzwam
Een zwavelkleurige vlezige zwam die
in een grote bundel op levende bomen
groeit.
De randen zijn rond en vaak een
beetje oranje. Pluk hem niet als hij op
een taxus groeit; de zwam neemt dan
gif op uit de taxus!
De zwam moet nog heel jong zijn als
je hem plukt, hij moet zacht en mals
aanvoelen.
Zodra hij ouder wordt, wordt hij
houtig. Rauw is hij giftig; dus bak of kook hem goed voor je hem opeet!
Eventueel kun je hem 3-4 minuten koken voor je er een schnitzel van
maakt, om zeker te zijn dat hij goed gaar wordt. Hij neemt dan wel wat
water op.
Het vlees doet qua smaak en textuur nog het meest denken aan
kippenvlees, vandaar dat hij in Engelse restaurants verkocht wordt als
boskip.
Reuzenbovist
Ligt als een dikke witte bol in het
grasveld.
Zolang hij nog wit is van binnen
kun je hem gebruiken. Het vlees
is vrij luchtig en wordt zacht na
het bakken, zodat hij dan een
beetje
doet
denken
aan
marshmellow.
Andere
witte
bovisten zijn ook eetbaar.

Recept Paddo-schnitzels:
Ingrediënten:
Eieren
Bouillonblokje of poeder
Beschuit of paneermeel
Paddestoelen





Klop wat bouillonpoeder of een verkruimelt blokje door de eieren.
Ongeveer een half bouillonblokje op twee eieren.
Verkruimel een paar beschuiten boven een bord of gebruik paneermeel.
Zorg dat je mooie vlakke plakken paddestoel hebt. Haal deze door de ei
met bouillon en vervolgens door de paneermeel.
Even bakken en klaar is de schnitzel.

De schnitzels smaken het best met een frisse knoflooksaus erbij (dus niet
die ranzige, vette saus die ze meestal in de supermarkt hebben). Ze zijn
een prima vleesvervanger, en van sommige paddestoelen lijken de
schnitzels ook echt een beetje op vlees.
Eet smakelijk!

De favoriete plant van Maartje

Maartje Neerhoff

Tijm (Thymus vulgaris)
De geur van tijm doet velen denken aan allerlei heerlijks uit de oven of
aan stevige soepen die op het fornuis staan te trekken. Dat zijn logische
gedachten, die kan ik nog begrijpen. Het eerste waar ik zelf aan denk als
ik tijm hoor, is de heerlijke tomatensoep die ik laatst bij een NJN‟er thuis
heb gegeten. Mmm, zeker voor herhaling vatbaar. Soepen, stamppot,
roerbakschotels, allemaal dingen waarbij de geur van tijm in je op zou
kunnen komen.
Maar wat ik laatst hoorde sloeg echt alles! Ik kwam op een kampje een
meisje tegen dat beweerde dat tijm naar snijzaal ruikt. Ik snapte niet wat
ze nou eigenlijk bedoelde, totdat ze me vertelde dat ze geneeskunde
studeert aan de VU in Amsterdam. De snijzaal is de plek waar… naja, je
snapt het waarschijnlijk al lang, dus ik zal je de details besparen.
Ik kreeg bijna spontaan een hekel aan tijm, toen ik bedacht dat dit
eigenlijk wel een mooi iets is. Tijm, het heerlijke plantje dat in zoveel
gerechten gebruikt kan worden, heeft de geur van een zaal waarin lijken
door geneeskundestudenten worden open gesneden. Dat heeft wel iets
toch?
Een aantal weken, of misschien zelfs wel maanden later, opende ik mijn
mailbox (zoals bijna elke dag, laat daar geen misverstand over bestaan)

en zag ik het mailtje van Froukje en Leonie (onze geweldige redaccen),
waarin ik eraan herinnerd werd dat ik nog een stukje moest schrijven voor
het Kruipnieuws. En niet zomaar een flutstukje, maar een stukje over mijn
favoriete plant!
Ik begon heel hard na te denken, maar kon toch echt niets verzinnen.
Honderd namen van plantjes vlogen door mijn hoofd; boterbloem, geel
zonneroosje, margriet, tulp, viltig kruiskruid, kraaihei, dagkoekoeksbloem,
tijm.. Tijm! Dat was het. En als de plant eenmaal gevonden is, is het
stukje niet meer zo moeilijk om te verzinnen.
Om nog maar even te bewijzen dat tijm echt heel lekker is, hier een
receptje:
Ingrediënten:
2 kilo aardappels
450 gram tuinbonen (diepvries)
6 el olijfolie
1 zakje verse tijm
250 gram zachte geitenkaas
1 el vloeibare honing
Bereiden:
Aardappels in ca. 20 min. gaarkoken.
In andere pan tuinbonen in 5 min.
beetgaar koken. Tuinbonen afgieten
en omscheppen met 2 el olie en
afgedekt warm houden. Tijm van
takjes rissen. Walnoten grof hakken
en
geitenkaas
verbrokkelen.
Aardappels afgieten en in pan met
rest van olie tot grove puree
stampen. Honing, tuinbonen en helft
van tijm en van geitenkaas erdoor
scheppen. Stamppot op laag vuur
nog even verwarmen. Op smaak
brengen met zout en (versgemalen)
zwarte
peper.
Driekwart
van
walnoten erdoor mengen. Stamppot
in vier diepe borden scheppen en rest
van geitenkaas, walnoten en tijm
erover verdelen.

Ik geef de pen door aan Nicky!

Vraag het aan Rozemarijn
Lieve Sjoccertjes,
Ik zal mij voor deze Rubriek even voorstellen:
Ik ben Rozemarijn, een vrouw van middelbare
leeftijd die in haar roerige leven veel heeft
meegemaakt, van hoge bergen vol geluk tot diepe
dalen van verdriet.
Nu wil ik mijn wijsheid met jullie jeugdige
sjoccers delen en jullie bijstaan met al mijn
levenservaring en wijsheid. Bij mij kun je altijd
met al je vragen en problemen terecht.
Hoi Rozemarijn,
Op zoka heb ik een heel leuk meisje gezien, alleen ziet
ze mij niet staan. Ik heb al van alles geprobeerd en ze
blijft mij maar negeren. Ik wil nog één poging wagen
met een grote bos bloemen. Daar houden alle sjocmeiden toch van? Weet jij misschien welke bloemen het
geschiktste zijn om een meisje te verleiden?
Groet,
een jongen die alleen voor de meisjes naar Sjockampen gaat

Rozemarijn

Lieve ‘jongen die alleen voor de meisjes naar Sjoc-kampen gaat,’
De bloemen die in de herfst bloeien zijn meestal niet de bloemen waar
meisjes enthousiast van worden. Toen ik nog een jong, wulps sjoc-meisje
was, walgde ik er van als er in september of oktober weer zo’n jongen
met herfstleeuwetand, rode klaver, of nog erger, herfstschroeforchissen
aan kwam zetten. Want, ‘jongen die alleen voor de meisjes naar Sjockampen gaat,’ je moet beseffen dat meisjes, in tegenstelling tot de
meeste ‘jongens die alleen voor de meisjes naar Sjoc-kampen gaan,’ zoals
jij, zich esthetisch veel verder ontwikkeld hebben. Terwijl jij een bosje
herfstschroeforchissen misschien wel mooi vindt met je – hoe zal ik het
noemen – eigenaardige smaak, zal elk meisje beseffen dat de kleur van
dit bosje vloekt met het najaarse landschap van rode, gele en bruine
bladeren. Veel gelukkiger zal ze dan ook zijn met een bosje
braakrussula’s, heksenboleten en stinkzwammen, beseffend dat deze
combinatie een harmonieus geheel vormt tegen een achtergrond van
bomen vol dode bladeren en ze zal de schenker rijkelijk belonen.

Lieve Rozemarijn,
Help! Ik zit met een ontzettend groot probleem… Mijn wereld staat op
instorten…. Ik heb wel zoiets stoms gedaan…
Het begon een week geleden. Op mijn kin verscheen een klein puistje.
Maar toen ik daar crème op wilde smeren, bleek mijn kleine zusje had de
hele tube antipuistjescrème op haar teddybeer te hebben uitgeprobeerd,
dat vervelende kreng! Maar ik kon natuurlijk onmogelijk met die pukkel
blijven rondlopen. Toen heb ik maar drie keer per dag brandnetelbladeren
erover heen gewreven, omdat ik ergens gelezen had dat dat ook zou
helpen.
Maar het werd alleen maar erger! Nu na een week brandnetel-behandeling
is het ontzettend dik en gezwollen en rood en paars! Ik zie er
verschrikkelijk uit!!!
Ik lig de hele dag in bed en durf niet meer naar buiten. Ik weet echt niet
meer wat ik moet doen. Ik zie er gewoon uit als een monster! Ik ben zo
bang dat het nooit meer over gaat!!!
Weet jij wat ik eraan kan doen? Oh, ik hoop zo dat je mij kunt helpen…
Veel liefs van een wanhopig en heel zielig bloempje
Lief bloempje,
Laat het een les voor je zijn dat je nooit meer van die bladen voor en door
huisvrouwen van middelbare leeftijd leest! Brandnetels, hoe komen ze er
op! In ieder geval ben ik erg blij dat je na deze flater zo verstandig bent
geweest om bij mij aan te kloppen.
Een goede tip die ik je kan geven is een dagelijks behandeling met
bereklauwbladeren. Ik heb het zelf nooit geprobeerd, want je moet
begrijpen dat ik een schone vrouw ben die van haar geboorte tot haar
huidige levensjaar (ik zeg liever niet hoe oud ik precies ben), nog nooit
een puistje heb gehad. Maar ik heb de tip van een vriendin van me die je
ook zeker kunt vertrouwen. Dus: eenmaal daags de puistjes goed
inwrijven met bereklauwblaadjes en spoedig is je huidje weer zo glad als
een vers appeltje. Mjam mjam!
Zit jij ook in de put, heb je een groot probleem en weet je niet
meer wat je moet doen, of heb je gewoon wat steun en wijsheid
nodig?
Stel je vraag aan Rozemarijn!
Je kunt je brief sturen aan de Kruipnieuws-redactie (froukjemarije
at gmail.com of leonietijsma at gmail.com). Wij zullen ervoor
zorgen dat het bij Rozemarijn terecht komt.
Uiteraard zal je vraag vertrouwelijk en anoniem worden
behandeld.

Heka paddestoelen

Donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober Oosterbeek
Het landschap bij Oosterbeek is een gevarieerd landschap
met uiterwaarden, landgoederen en natuurlijk de Veluwe!
Er is dus bos, heide, en weiland, zowel op kleigrond als
op zandgrond. Daarom komen er heel veel verschillende
paddestoelen voor, en die gaan we bekijken tijdens dit
kamp.
Om extra veel te leren en de moeilijkere soorten ook op
naam te brengen zal er extern kader aanwezig zijn op dit
kamp.
Het kamp is van donderdag 25 tot en met zondag 28 oktober, en we
slapen in een gebouwtje!
Wil je alles leren over paddestoelen en ze kunnen herkennen, aarzel dan
niet en geef je op voor dit superkamp!
Kosten
Het kamp kost 6 euro per nacht, dus voor het
hele kamp 18 euro.
Opgave
Geef je op bij Froukje: froukjemarije at gmail.com
of 06-44360808. Geef bij het opgeven aan op
welke data je komt.
Meenemen
Matje, slaapzak, warme kleren, tandenborstel, fiets,
paddestoelenboek, regenkleding, tinnetje, bestek,
beerput.
KC
VZ
Ping
Four
NT

Milan
Froukje
vacant
Tessel en Margot

Adres
De kampplek is het scoutinggebouw “Trappershof”
tussen Oosterbeek en Doorwerth.
De coördinaten van dit gebouw zijn: 184.75-443.76

Route
Met de trein is het het makkelijkst om via Arnhem te gaan. Bij de
voorkant van station Arnhem ga je rechtsaf de Utrechtsestraat op, dit
wordt de Utrechtseweg.
Vanaf Arnhem ga je richting Wageningen over de N225 (Utrechtseweg).
Voordat je het bordje einde Oosterbeek tegenkomt kom je bij een
rotonde. Op deze rotonde moet je links -in zuidelijke richting- de van
Borsseleweg op. Op een gegeven moment houden de huizen op en krijg je
een weiland aan de rechterkant.
Sla na de drempel aan het einde van het weiland rechtsaf het fietspad in.
Volg het fietspad langs de bosrand tot vlak voor de boerderij,
sla hier linksaf een klinkerpad het bos in. Even verder ligt het
gebouw in het bos.
Vanaf Wageningen ga je over de N225 (Ritzema Bosweg)
richting Arnhem.
De weg gaat de bebouwde kom van Oosterbeek binnen. Je
komt nu op een rotonde daar ga je rechts -in zuidelijke
richting- de van Borsseleweg op. Op een gegeven moment
houden de huizen op en krijg je een weiland aan de
rechterkant.
Sla na de drempel aan het einde van het weiland rechtsaf het
fietspad in.
Volg het fietspad langs de bosrand tot vlak voor de boerderij,
sla hier linksaf een klinkerpad het bos in. Even verder ligt het
gebouw in het bos.

Activiteiten
Zondag 30 september 2007: Planten in Eindhoven
Voor de winter begint toch nog wat toffe soorten bijschrijven in je
excursieboekje? Ga mee op zoek naar nazomerbloeiers in het zonnige
zuiden bij Eindhoven, want leuke plantjes zijn er heus niet alleen in het
voorjaar!
Verzamelen: 10:00 uur aan de centrumkant van centraal station
Eindhoven (dat is NIET bij de bussen).
Meer info: Femke, 040-2439944
Zaterdag 6 oktober 2007: Paddenstoelenexcursie Driebergen
We gaan naar het gebied Heidestein, waar onder andere de
heideknotszwam voorkomt! We verzamelen om 10.00 uur op station
Driebergen.
Meer info: Margot, 06-28129860
Zondag 7 oktober 2007: Paddestoelen in Groningen
Herfst betekent rode blaadjes aan de bomen, pompoen eten, hazelnoten
rapen, maar bovenal: paddestoelen plukken. Op zondagochtend om 10:00
verzamelen we bij de Martinitoren en fietsen we naar „de Braak‟ of naar
„de Appelbergen‟, twee natuurgebieden in de buurt van Groningen die vol
staan met veel verschillende soorten paddestoelen. De excursie zal
worden geleid door een echte paddestoelen-expert,
Felix Spee, die er echt van alles van af weet!
Tijd/plaats: 10:00 bij de Martinitoren (de excursie duur
tot ongeveer 16:00)
Meenemen: fiets, drinken, lunch, paddestoelenboek (als
je die hebt), plastic zakjes om paddestoelen in te doen.
Meer info: Fons, 06-17449670
Zondag 7 oktober 2007: Paddenstoelen zwemmen in AmsterdamHaarlem
Het is al een beetje herfstig, dus gaan we op 7 oktober opzoek naar
paddestoelen. We gaan in de buurt van Den Ilp eerst op zoek naar wat
leuke soorten, zoals de inktzwam, eekhoorntjesbrood en meer.
Daarna gaan we roeien en af en toe aan land om nog wat leuks te
bekijken. Neem dus je zwemspullen mee! En misschien iets van droge
kleding.
We verzamelen om 10.30 op Amsterdam Centraal bij de fietsenflat.
Meer info: Liselotte, 020-6739054
Zaterdag 13 okt: Paddenstoelenexcursie Arnhem
Deze excursie vindt plaats in Arnhem, en wel in Sonsbeek (een groot park
in de buurt van het station). We verzamelen om 10.00 uur op station
Arnhem.
Meer info: Margot, 06-28129860

Zondag 14 oktober 2007: Paddenstoelen zoeken in Eindhoven
De kaboutertjes zijn weer blij: huizen genoeg zo in de herfst. Maar ja,
bewoon je dan het liefst een fopzwam, een heerlijke stinkmycena, een
zeldzame puntmutswasplaat, een regenboogrussula, een panteramaniet of
toch maar de doorsnee vliegenzwam? Bepaal zelf je smaak op deze
excursie in Eindhoven.
Verzamelen: 10:00 uur aan de centrumkant van het centraal station (dat
is NIET bij de bussen).
Meer info: Femke, 040-2439944
Zondag 21 okt: Paddenstoelenexcursie Amersfoort
We gaan naar Birkhoven, een gemengd bos waar veel verschillende
soorten paddenstoelen voorkomen. We verzamelen om 10.00 uur op
station Amersfoort.
Meer info: Margot, 06-28129860
Zondag 28 oktober 2007: Paddestoelen zoeken op Texel Ze schieten
weer uit de grond in deze tijd! De paddenstoelen. We gaan in het bos (de
Dennen) kijken welke soorten paddenstoelen tussen de dorre bladeren
staan. Zoals de bekende vliegezwam en inktzwam. Het blijven schimmels,
maar wel hele mooie.
Vertrek vanaf Catharinahoeve om 10:30
Meer info: Evelien, 0222-310640
Zondag 18 november 2007: Mossen in
Amersfoort Vandaag gaan we op zoek naar mossen
met Janne. Dit hebben we de afgelopen jaren al
vaker gedaan, en om onze mossen kennis bij te
houden doen we het nu nog eens. We beginnen zo
als gewoonlijk om 10:00 bij Amersfoort CS om
vervolgens door te fietsen naar Birkhoven waar we
mossen gaan bekijken. De excursie zal rond 16:00
uur afgelopen zijn.
Meer info: Sven, 033-4808300
Zondag 18 november 2007: Mossen in Eindhoven
Het is nat en „frisjes‟. Hier en daar staat nog een heeeel verpieterd
plantje. Er vliegen nauwelijks interessante vogels en de zoogdieren
dommelen weg in hun slaapholletjes. Als je geluk hebt kruist een geplette
paddenstoel je pad. Maar de mossen laten ons niet in de steek! Mossen
zijn er altijd en overal, en door je loepje kunnen ze zo doorgaan voor de
stoerste zwam of het hipste plantje dat je ooit hebt gezien!
Verzamelen: 10:00 uur aan de centrumkant van centraal station
Eindhoven (dat is NIET bij de bussen).
Meer info: Femke, 040-2439944

SJOC Longsleeve
Beste Sjoccers,
Jippie! Na de ZWG-trui en de SWGbadjassen nu dan eindelijk een
Sjoc-longsleeve! Het ontwerp zie je
hiernaast. Hij wordt gedrukt op
auberginerood of blauw of groen
(we zijn er nog niet uit, voor
suggesties mail Margot). In ieder
geval wordt het een hele coole
longsleeve die iedereen wil hebben!
Wil jij ook met zo‟n hippe
brandnetel op je shirt rondlopen?
Mail dan Margot (margot.sauter at
gmail.com) en geef je maat even
door! Zo weten we hoeveel
longsleeves we moeten bestellen.
LET OP: als je niet bestelt heb je
kans dat er geen meer is, dus doe
het NU!

www.sjoc.NJN.nl

Prijsvraag
Op de voorkant van het Kruipnieuws staat een prachtige tekening van een
bloem, hoogstpersoonlijk getekend door Tessel.
Maar… bij wat voor plant hoort die bloem nou?
Heb jij afgelopen zomer goed opgelet en weet jij nu hoe deze plant heet?
Stuur het dan naar de Kruipnieuwsredactie (froukjemarije at gmail.com),
inclusief wetenschappelijke naam natuurlijk.
Degene die als eerste de juiste naam gemaild heeft, krijgt wat lekkers!

