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H

et
Kruipnieuws
is
het
tijdschrift
van
de
plantensociologische
werkgroep
(Sjoc)
van
de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN). Hierin
verschijnen onder andere verslagen van activiteiten en
onderzoeken.
De Sjoc is een van de zeven werkgroepen van de NJN. De
NJN is een vereniging voor en door jongeren van 12 tot en
met 25 jaar die geïnteresseerd zijn in de natuur. Er zijn 34
afdelingen verspreid over Nederland die in de weekeinden
excursies organiseren naar natuurgebieden in de omgeving.
Tijdens de schoolvakanties of lange weekeinden kan je op
kamp. In de zomer zijn er zomerkampen in Nederland en in
het buitenland.
Kijk voor meer informatie over de NJN op www.njn.nf!
Of voor meer informatie over de Sjoc op www.sjoc.njn.nf.

Lid worden van de Sjoc: voor NJN-Ieden bedraagt het
lidmaatschap €3,50, voor anderen €5,00. Maak dit bedrag
over op giro 476009 t.n.v. SJOC werkgroep te 'sHertogenbosch.
Als donateur van de Sjoc kan je ook het Kruipnieuws
ontvangen. Dit kan door €6,80 over te maken op de
hierboven vermelde girorekening.

Adreswijzigingen
kan
penningmeester:
Maartje Neerhoff
maartje. neerhoff@gmail.com

je

doorgeven

aan

de

lt\lli\W.9JOC.NJN.NL
lt\lli\W.FLOWERFEg-{/VAL.NJN.NL
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Hallo allemaal!
p dit moment kun je je niets beters wensen! Als je nog
O tijd
hebt tussen alle bloeiende plantjes door, lees dan
nog even dit Kruipnieuws met onder andere een verslag van
paka Zuid-Limburg, een interessant verhaal over een
prinsesje in Amsterdam en een stuk dat niet over planten
gaat.
Máák anders tijd en vergeet je vooral niet op te geven voor
vozoka Voornel De convo vind je ook in dit Kruipl)ieuws.
Tot op excursie of op kamp!
Liefs,
Ingeborg en Marinka
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Avondkoekoeksbloem
Ingeborg Klarenberg

H

et plantje op de voorkant van dit Kruipnieuws is
avondkoekoeksbloem of Silene latifolia. Hij is vrij algemeen
in Nederland, dus je hoeft niet veel geluk te hebben om hem te zien!

De avondkoekoeksbloem wordt 45-100 cm groot en bloeit van mei
t/m oktober. De stengels zijn zacht behaard en bovenaan een beetje
kleverig. De bloemen zijn wit en soms een beetje roze, 2-3 cm groot
en dus ietsje groter dan de bloemen van de dagkoekoeksbloem. De
stijlen zijn bijna twee keer zo lang. De kelk ziet er opgeblazen uit en
is 1V2-2 cm lang.
De langwerpige bladen zijn smaller en spitser dan die van de
dagkoekoeksbloem. Ze worden 10 cm of langer. De onderste zijn
gesteeld, de bovenste meestal niet. Ze zijn in of onder het midden
het breedst en geleidelijk versmald in de spitse top.
Mannelijke en vrouwelijke avondkoekoeksbloemen kun je van elkaar
onderscheiden door het aantal nerven van de kelk te tellen. De
mannelijke plant heeft er 10, de vrouwelijke plant 20. Overdag lijken
de kroonbladen verwelkt, maar in de namiddag en avond strekken
· ze zich weer.
Je vindt de avondkoekoeksbloem op ruige grazige begroeiingen,
ruderale
plaatsen,
hellingen,
bermen,
akkerranden,
puin,
spoorbermen, spoordijken, langs heggen, bosranden, onder
hakhout, houtwallen en bij molenbelten.
De naam Silene verwijst naar Silenus, de
Griekse vader van de silenen, die vaak met
een dikke buik, net als de kelk van sommige
soorten, dronken en rijdend op een ezel
werd afgebeeld. Dagkoekoeksbloem werd als
een duivelsplant beschouwd. Wie de plant
plukte zou een vroege dood sterven. Een
legende vertelde dat als een kind de
Dagkoekoeksbloem plukte zijn vader zou
sterven en zijn moeder als het de
Avondkoekoeksbloem plukte.
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Verslag paka Zuid-Limburg
Noortje van Steenis
p Goede Vrüdag kwamen we in het luxe scoutinggebouwtje in
Heerlen aan, onder een dik pak regenwolken, waar af en toe
een flinke bui uitkwam.
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De volgende dag natuurlijk op excursie. Ik ging mee naar de Geuldal
excursie, waarbij we wel 67 soorten plantjes gescoord hebben! Het
was erg koud en we hebben daarom chocolademelk gedronken in
een restaurantje met een lekker stuk vlaai. Op de terugweg waren
we allemaal ontzettend nat geworden door regen, hagel, sneeuw en
nog eens regen, regen en regen.

's Avonds, na de tuinbonenstamppot, werd er gepokerd om
paaseitjes, die we niet mochten opeten, omdat de paashaas ze nog
moest verstoppen. De volgende ochtend waren ze inderdaad
allemaal zoek en ze zaten op de gekste plaatsen. Tom vond 's
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avonds zelfs een gesmolten paaseitje in zijn sok! We hadden na het
zoeken een heerlijk paasontbijtje, voordat we op excursie gingen.
Het was heerlijk weer die dag en we hebben erg veel plantjes gezien
en geleerd van Froukje, zoals klimopereprijs, vroegeling en klein
kruiskruid. Op een pauzeplek met mooi uitzicht werd er nog een
pindakaasgevecht gehouden door Tjerk, Marinka, Renske en Meren.
Later moesten we een heuvel opfietsen waar geen einde aan leek te
komen, wat wel vaker voorkomt in Limburg. 's Avonds in onze
superdeluxe overnachtingsplaats hebben we nog een allerlei
spelletjes gespeeld en BP's geschreven.

De volgende ochtend lag er een dik pak sneeuw, maar we moesten
toch echt eerst opruimen, schoonmaken en inpakken. Toen alles
uiteindelijk spie en span was, konden we, na lang zeuren door mij
en nog wat BP's schrijven, naar buiten om een sneeuwballengevecht
te houden. Ook hebben we een NJN-sneeuwpop (Eivis) gemaakt.
Toen kwam de man voor de sleutel en gingen we naar het station
fietsen: bergaf! Ook in de trein terug naar Utrecht (en Groningen)
met BP's, brood en gezellig kletsen vloog de tijd en het kampje was
al weer ten einde.
Het was een superleuk kampje met lekker weer, wat er trouwens
flink is ingewreven bij de vogelaars van paka OVP, dat afgelast
moest worden vanwege het slechte weer!
6

De favoriete plant van Lauren
De klaproos

I

k heb niet echt een /ieve/ingsplantje,
maar ik vind de klaproos erg mooi. Hij
fleurt saaie snelwegen op met zijn mooie
rode kleur en daar wordt je gewoon vrolijk
van. Vroeger als ik een klaproos zag staan,
plukte ik een blaadje en dan maakte het
altijd een soort knal als je er met je hand
op sloeg dat vond ik altijd wel grappig. Het
plantje zelf vind ik zo mooi door de
bloedrode kleur. Dat is gewoon erg leuk om
te zien.
De klaproos (ook wel de papaver) heb je in best veel soorten. Een
paar hiervan zijn: de bastaardklaproos, de bleke klaproos, de grote
klaproos en de ruige klaproos.
Degene waar jullie waarschijnlijk allemaal aan denken bij de
klaproos, is de grote klaproos, deze is bleek rood, soms donkerrood
en hij bloeit van juni tot juli. Vaak heeft de bloem aan de onderkant
van het kroonblad een zwarte vlek. Deze klaproos wordt wel tot 80
centimeter hoog!
Vroeger werd gedacht dat de plant
groeide op de plaats waar iemand
vermoord was en dat het bloed door
de plant werd opgenomen en
bewaard
in
de
bloembladen.
Daarom dacht men dat dit de
oorzaak was van de vele klaprozen
op het slagveld. In werkelijkheid is
de oorzaak dat ~e zaden pas
kiemen als ze aan licht worden
blootgesteld. Doordat het _slagveld
omgewoeld werd, kwamen de zaden
aan het licht en kiemden.
Een
andere
klaproos
is
de
bastaardklaproos, deze is zeer
zeldzaam en groeit vooral in Zuid-
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Europa. De klaproos zelf kan 10 tot 50 centimeter hoog worden en
hij bloeit van maart tot mei. De bloemen zijn helder rood en hebben
4 bloembladeren die 2 tot 5 centimeter groot kunnen worden. Ook
overlappen die de andere bladeren niet en dat is bij de meeste
andere klaprozen wel zo.
Een soort die vooral veel in Nederland voorkomt is de bleke
klaproos. Deze is oranjeachtig rood en heeft soms ook een zwarte
vlek aan de onderkant van het kroonblad (net als de grote klaproos)
deze klaproos wordt vaak 20 tot 60 centimeter hoog. De bloeitijd
van deze klaproos is van eind mei tot augustus.
De volgende klaproos waar ik over ga vertellen is de ruige klaproos.
Deze klaproos is 15 tot 45 centimeter hoog en hij bloeit van mei tot
juli. Deze klaproos heeft meerdere stengels met aan elke stengel
een bloem, die scharlakenrood zijn. Ook deze klaproos heeft
bladeren die elkaar niet overlappen en weer een zwarte vlek. De
bloemen zijn 2 tot 5 centimeter groot.

Ik geef de pen door aan Jasper Schilling!
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Groensteeltje,
het prinsesje onder de varens
Tessel Grijp

V

orige zomer ging ik
voor het eerst op
stadsplantenexcursie in
Amsterdam,
een
synoniem (eufemisme?)
voor vuil scoren bij de
Sjoc.
Want
in
Amsterdam valt veel
te
scoren!
vuil
Gevlamde
fijnstraal,
schubvaren,
klimopbremraap, witte
reseda, muurfijnstraal,
kruipklokje ... nu ja, een
uitgebreid
excursieverslag vind je
in een vorig Kruipnieuws (p. 14-15 Kruipnieuws 3, september 2007,
jr. 68). De stadsplantengids van Ton Denters (Stadsplanten,
Veldgids voor de stad, 2004) is het ideale boek om mee in de hand
soorten in te koppen. Één soort hebben wij die excursie echter niet
kunnen vinden, en zelfs onze heilige stadsplantengids durft de
standplaats van dit plantje niet te vermelden ...
We hebben het over een plantje dat diep in één van de laatste
stukjes onverkend Amsterdam genesteld is, verborgen voor het
menselijk oog. Hier, aan een steile wand geplakt, huist het
groensteeltje.
Het groensteeltje voelt zich er wel thuis, zij is het prinsesje onder de
varens. Ze hoeft geen huur te betalen op een piek waar trotse
hummerrijders tonnen neertellen voor een pandje. Bovendien is er
altijd zon op haar ideaal gelegen muurtje, en heeft ze geen·last van
opdringerige andere plantjes. 's Winters kan ze vol leedvermaak
naar haar bodyguards kijken, die ternauwernood een val in de
Amstel verijdelen. 'En dat alles omdat ik geen zout lust!' dacht het
groensteeltje. 'Maar dat is natuurlijk terecht, want ik ben Uniek. In
héél Nederland is er maar één van mij!' Het groensteeltje keek in de
Amstel, naar de weerspiegeling van haar ronde, groene blaadjes. Ze
9

leek toch wel erg op zo'n ordinaire steenbreekvaren. 'Maar wat mij
toch onderscheidt, is mijn prachtig heldergroene steel', dacht ze blij.
Zo zagen wij het groensteeltje afgelopen zomer genieten. Althans,
was ze het wel echt? Ze was zo ver weg, en het water verhinderde
ons dichterbij te komen. We maakten foto's met een digitale
camera, in de hoop op de computer te kunnen inzoomen. Dit alles
tevergeefs: de foto was niet scherp genoeg om met zekerheid te
kunnen om welke kleur steel het ging.
Het groensteeltje komt oorspronkelijk uit de bergen, maar werd in
1979 voor het eerst in de Noordoostpolder (Flevoland?) ontdekt. Ze
verdween daar, maar dook vervolgens in 1983 in Groningen op, op
een sluismuur in het Musselkanaal. Daar deed het groensteeltje het
goed en breidde zich uit tot meerdere plantjes. Helaas hadden de
Groningers het niet zo op met prinsesjes, want in 2001 werden alle
varens van de sluismuur verwijderd. Het groensteeltje verdween,
maar gelukkig vond ze een nieuwe woonplaats in Amsterdam. Hier is
iedereen dol op het groensteeltje. Zo kwamen wij erachter dat er 's
winters dus geen zout gestrooid wordt, omdat men bang is dat het
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groensteeltje ervan schrikt. Ook wordt de locatie min of meer
geheim gehouden, omdat het groensteeltje van privacy houdt.
Gelukkig hebben we nu uit geheime bronnen de plaats van
residentie vernomen en kan onze missie ditmaal niet falen. Deze
zomer zal de Sjoc, samen met afdeling Haarlem-Amsterdam, het
nog een keer proberen. We zullen met roeiboten uitrukken om ons
van een scoor te verzekeren. Zorg dus dat je deze unieke
gebeurtenis niet mist! Natuurlijk zullen we ook de vele andere
bijzondere varens van Amsterdam bewonderen, die op de zonnige
kademuren hun plekje gevonden hebben. Datum en tijd van scoren
is zondag 29 juni, 10.00 uur te Amsterdam CS bij de fietsenfl_at.
Froukje en ik leiden de excursie. Om het groensteeltje te lijf te gaan
dien je (als je het hebt) het volgende mee te nemen: een
verrekijker, digitale fotocamera, loepje en Flora. Tot dan!

Foto's: Proukje Postma
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Favoriete 'plant' van Koen

S

inds minder dan een jaar ben ik een fervent sjoccer. Ik kom op
Sjoc-kampen en ga vaak op Sjoc-excursies. Sjoc is, zoals jullie
weten de afkorting voor plantensociologische werkgroep. De Sjoc
doet echter meer dan alleen aan planten. Ook het rijk der
paddenstoelen wordt bekeken op excursies en kampen, vaak in de
herfst. Een minder bekende soortengroep die door bepaalde sjoccers
ook wordt bekeken en bestudeerd zijn de lichenen, ofwel
korstmossen. Het aantal sjoccers dat enthousiast wordt van een
leuke korstmos, is op minder dan een hand te tellen. Dit let mij
echter niet om voor dit stukje over mijn favoriete plant stiekem
geen plant te kiezen. Ik wil zelfs eigenlijk geen specifieke soort
kiezen, ik hoop dat ik daarmee niet te ver over de streep ga.
Mijn favoriete groep soorten zijn namelijk de bekermossen en
heidestaartjes, welke allemaal onder het geslacht Cladonia vallen.
Bekermossen en heidestaartjes zijn een van de meest opvallende
soorten korstmossen. Althans, dat vind ik. Velen zien ze al snel over
het hoofd. De meeste bekermossen zijn te vinden op boomschorsen,
rottend hout en vooral op de grond tussen de struiken en mos.
Vooral op heidevelden, stuifzanden en in de duinen kan je veel
Cladonia's vinden. In de duinen vind je ze vaak samen met de
nauwverwante rendiermossen (Ciadina).
In Nederland komen zo'n 36 soorten bekermossen en heidestaartjes
voor. Sommige soorten zijn uiterst algemeen en andere staan op de
rode lijst als ernstig bedreigd. Een van de meest voorkomende
bekermossen is Kopjes-bekermost (Ciadonia fimbriata). Deze is erg
algemeen mede omdat hij op veel verschillende substraten groeit,
zelfs op steen. Hij bestaat uit de typische bekertjes en
grondschubben die je bij de meeste bekermossen ziet. Hoewel de
meeste soorten groen, bruin en/of grijzig zijn er een aantal
bekermossen met opvallend gekleurde onderdelen. Rode heidelucifer
(Ciadonia floerkeana), Turflucifer (Ciadonia incrassata) en Rood
bekermos (Ciadonia coccifera) hebben allemaal, zoals de namen al
doen vermoeden, rode onderdelen. Deze onderdelen zijn de
apotheciën, de onderdelen van een korstmos voor geslachtelijke
voortplanting. Wanneer je deze rode soorten in grote aantallen bij
elkaar ziet in een heideveld is het echt een prachtig gezicht.
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Bekermossen en heidestaartjes determineren kan vrij lastig zijn.
Vele soorten lijken sterk op elkaar en hebben niet al te duidelijke
kenmerken. Een aantal kenmerken zijn belangrijk voor het correct
determineren. De bekervorm is daar één van. Als je een bekermos
ziet met een patatzakvormige beker kan het zomaar zijn dat dit
Patatzak-bekermos (Ciadonia humilis) is (ja zo heet hij echt). Maar
zelfs als je alle kenmerken hebt gehad blijft het lastig voor een
beginneling als ik een definitieve determinatie te doen, omdat alle
soorten redelijk variabel zijn. Maar dit weerhoudt mij er zeker niet
van om met plezier elke bekermos die ik zie te bekijken. Want ik
vind het niet alleen leuk om te weten welke soort ik voor me heb, de
hele structuur van bekermossen en heidestaartjes vind ik persoonlijk
· een lust voor het oog. Dus wanneer je een al kwijlende jongeman
over een heideveld ziet lopen van boomstronk tot boomstronk kan
het zomaar zijn dat ik dat ben.

Bekermos

Bronnen:
,
Veldgids Korstmossen - Kok van Herk en André Aptroot
(KNNV Uitgeverij, 2004)
Ik geef de pen door aan Marleen Kool!

Wil je nog meer over korstmossen leren, dan moet je zeker het
volgende kruipnieuws lezen, want daarin staat een stuk van onze
korstmossenexpert Paul Hoekstraf
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Convo Vozoka Voorne
Vrijdag 23 mei tot zondag 25 mei 2008

De Plantenwerkgroep (Sjoc) en DeeCentraal
organiseren
dit jaar een
VOorZOmerKAmp in Voorne. Dit kamp is
dé kans om je plantenkennis op te
krikken!
Voorne-Putten is een eiland aan de
zuidwestelijke punt van Zuid-Holland dat
wordt begrensd door het Voornse kanaal.
Het is een gebied dat dicht bij de zee ligt
en daarom ook bekend is om zijn duinen
en getijdengebieden.
Dit gebied is dan ook ontstaan uit een afwisselend komen en gaan
van de zee, het vormen van veen en het afzetten van zeeklei op de
ondergrond. Het eiland zelf is echter al vanaf de 13de eeuw volledig
ingedijkt en was lange tijd gescheiden door de Bernisse. Deze is
echter verzand en de voormalige eilanden Putten en Voorne zijn
samengevoegd tot een eiland: Voorne-Putten.
De natuurgebieden op het eiland zijn zeer divers en kennen dan ook
een enorme plantenrijkdom!
Programma:
Het kamp begint vrijdag vanaf 19:00 uur met een maaltijd.
Vrijdagavond krijgen we een lezing van boswachter Jan-Alewijn
Dijkhuizen over het ontstaan van het gebied en de bijbehorende
vegetatie. Zaterdag gaan we een gebiedje inventariseren op de
aanwezige flora en zondag gaan we op excursie. Aan het eind van
de zondagmiddag is dit kamp afgelopen. Het belooft een superleuk
kamp te worden!
Kosten kamp:
€ 6 per dag, dus € 12 voor het hele kamp.

KC:
VZ: Leonie
Ping: Harmen
Four: vacant
NT: vacant
Knuppel: vacant
14

Meenemen:
Tent, fiets, slaapzak, matje, kleding
voor warm en wat frisser weer,
zwemkleding,
handdoek,
mestin,
mok,
beerput,
flora,
loepje,
excursieboekje en alles wat je verder
nodig denkt te hebben.
Opgeven bij:
Leonie Tijsma:
06-48098434
of leonietijsma@gmail.com
Er is een maximum van 20 mensen,
dus zorg dat je je op tijd opgeeft!

Noodtelefoonnummer:
06-48098434
Routebeschrijving:
Per fiets (circa 20 km):
Als je het station Maassluis verlaat kom je uit op het Stationsplein.
Verlaat het plein aan de linkerkant, de Stationsweg in (een
fietspad). Ga bij de eerste kruising linksaf het spoor over. Je rijdt nu
de Deltaweg in. Blijf deze weg volgen tot je bij de pont MaassluisRozenburg komt. Neem deze pont. Aan de overkant sla je meteen
linksaf voor het huis en voor de parkeerplaats (weer fietspad). Aan
de voet van de dijk (eind van het huizenblok) sla je linksaf. Volg dit
fietspad tot de Koninginnelaan. Volg deze weg. Koninginnelaan gaat
over in de Grote Sterm, volg deze 300 m. Grote Sterm gaat over in
Meeuwensingel: volg deze ongeveer 500 meter, deze gaat over in de
Volgerweg. Aan het eind van de Volgerweg CT-splitsing) steek je de
weg over en ga je rechtsaf. Sla aan het eind van de weg (bij het
kanaal) weer linksaf. Ga onder het viaduct door en direct weer
linksaf (zodat je over de brug gaat). Blijf dit fietspad ~algen (je rijdt
nu parallel aan de N57). Aan het eind van het fietspad kom je bij
een T-splitsing, hier moet je linksaf om weer een brug over te gaan.
Blijf parallel rijden aan de N57 (Dammeweg). Bij het grote kruispunt
sla je rechtsaf de Groene Kruisweg (N218) in, r. Brielle. Volg deze
weg, bij de eerste rotonde (2e kruising), volg je het fietspad naar
links. Aan
het eind sla je bij de T-splitsing rechtsaf. Je volgt nu weer de Groene
Kruisweg. Blijf zo veel mogelijk deze weg volgen aan de linkerkant
(dus steek de weg niet over). Op een gegeven moment buigt het
15

fietspad wat af, maar komt uiteindelijk weer bij de Groene Kruisweg
uit. Deze gaat over in de Schrijversdijk. Blijf deze weg volgen tot je
bij de Brielseweg komt. Hier moet je linksaf. Neem de derde weg
links, dit is de Ruy. Neem de tweede weg rechts, dit is de
Stationsweg. Deze weg gaat over in de Donselaar. Neem nu de
eerste straat links, de FHG van Itersonlaan. Volg deze weg tot de
kruising met de Duinzoom (4e links), ga hier linksaf de Duinzoom
op. Na ongeveer honderd meter is er rechts een betonpad: aan dit
pad ligt het kampterrein.
Per auto:
Neem de AlS richting Europoort. Bij verkeersknooppunt (12) Brielle
sla je af in de richting van Hellevoetsluis, Middelburg, N57, Brielle.
Vervolg nu uw route op de Harmsenbrug (N57). Volg deze weg voor
2.62 km. Verlaat nu de Harmsenbrug (N57) en sla schuin rechts af
de Groene Kruisweg (N218) in. De N218 heet vervolgens de
Schrijversdijk en daarna leidijk. Volg de N218 voor 6.58 km. Je bent
nu bij een rotonde. Ga hier linksaf de Brielseweg op. Je volgt de weg
met de bocht mee naar rechts. Ga nu na ongeveer 500 meter links.
Deze weg heet de Ruy. Sla rechtsaf de Stationsweg in. Deze weg
gaat over in de Donselear. Neem nu de eerste links, de FHG van
Itersonlaan. Volg deze weg met de bocht mee tot de kruising met de
Duinzoom. (Dit is de 4e links). Na ongeveer 100 meter is er rechts
een betonpad. Aan dit pad ligt het kampterrein.
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Activiteiten
Excursie: Zondag 18 mei 2008 - Plantjes - Den Bosch
Vandaag houdt afdeling Den Bosch zich bezig met alles wat groeit en
bloeit!
Verzamelen: om 10.00 op station Den Bosch Centraal.
Meer info: Margot, margot.sauter@gmail.com, 06-28129860

Kamp: 23 mei 2008 tot 25 mei 2008 - Planten op Voorne
Onder de rook van de Rotterdamse havens ligt Voorne-Putten, het
bovenste van de Zuid-Hollandse eilanden. Daar vind je wat je nooit
zou verwachten op een steenworp afstand van de industrie: een
prachtig jong duingebied met vele verschillende soorten planten. Dit
weekend gaat de boswachter ons van alles vertellen over het
ontstaan van het gebied en over de soorten die er allemaal
voorkomen.
Scoor
mee
in
Voorne!
Meer info: Leonie, leonietijsma@gmail.com, 06-48098434

Excursies: zaterdag 14 juni 2008 en zondag 15 juni 2008 Plantenexcursies door heel Nederland

In het weekend
plantenexcursies
zien, in het gras
nu je kans om
excursie!

van 14 en 15 juni worden overal in het land
georganiseerd! Dus wil jij de bijzonderste planten
liggen determineren en veel plezier hebben? Grijp
echt iets te leren over plantjes en ga mee op

Zaterdag 14 juni

Zondag 15 juni

Utrecht

Twente (Enschede)

Apeldoorn

Nijmegen

Groningen

Eindhoven

Arnhem

Den Bosch

Meer info: Renske, renskeahoekstra@hotmail.com, 06-44678893
Of: www. flowerfestival. njn. nl
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Excursie: zondag 29 juni - Groensteeltje in A'dam
Deze zomer zal de Sjoc, samen met afdeling Haarlem-Amsterdam, n
met roeiboten uitrukken om ons van een scoor te verzekeren. Zorg
dus dat je deze unieke gebeurtenis niet mist! Natuurlijk zullen we
ook de vele andere bijzondere varens van Amsterdam bewonderen,
die op de zonnige kademuren hun plekje gevonden hebben. Neem
verrekijker, digitale camera, loepje en flora mee!
Verzamelen: om 10.00 uur te Amsterdam CS bij de fietsenflat.
Meer info: Tessel, o6-38440976 of 06-49387607,
tessel_grijp@yahoo.es

Prijsvraag
Helaas kregen we op de vorige prijsvraag helemaal geen reactie!!
Hoe moet het nou met de kader van de Sjoc, als we alleen reacties
krijgen van oude sokken of helemaal geen. Daarom hebben we nu
een makkelijkere gekozen. En we hopen maar dat we heel veel
reacties krijgen. Stel ons niet teleur!
Het plantje is wederom getekend door Tessel Grijp. Je krijgt iets
lekkers en een eervolle vermelding in het volgende Kruipnieuws als
je de Nederlandse en de wetenschappelijke naam van dit plantje
mailt
naar
marinka_puijenbroek@hotmail.com
of
ingeborg.klarenberg@gmail.com.
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