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O pmerkl ngen hij ('nige In kweek zijnde phasmld en

Door: Ouver 7.ompro

tn juli en augustus van het vorige jaar bezocht Ik bijna alk: grote
verza melingen van phasmiden in de musea ' -afI Europa n.artnJ
konden en ige m k.....eek lijnde plwmiden "an de P S G I':ISl
benoemd .....orden.

Alle benamingen .....erden ~ n\.regen door \'Cr~ItJlung lDd bet
Typus-materiaal .

!' .S.G. IbM:
Deze soort heet C!Oflutno bc:mltolonuHTJ Stal 1875.

I·~" .( ;. U12 :
Deze won heet Oryanes boeesrcs Redtenbacbcr, 190&.

Baaen a Jf'l'C \Ianlmque: liet manndJe IS~U1 als
brIlO1!Kt'TJ Ret.hrnbacher 1908, het'TOO'1> lje bc:schaecfR"'!. ,4
als de volgende soorten :

_R<J('lmlJ bnJtn-pus (A nullen);
_Ra('/ena M<ln<J'f'1li (Barbedos);

alsmC\le
• Boeteria mt rr lTnnidad



Soort~hdj\ In~ van Orxine.\ macklonii

[)oor un pof\'m

I. t kort
t ten 7fXf mome tld1 mc1 felrode \ kugels . die hJkl op een me!

bef;roC1d ul"e J.muner rmoct is zc nlC'! meer 70 em\'ouo:hg te
door de: prenbnge inteelt li et ment gebn llkte voedset is

de kool moet ruim en veebug nJn. met een bakje

\'"OOr hel
til hefsl mei

plaa lfcn De
If

zijn ze niet meer in de natuur gevonden. Dus \ an die enkele dieren
~uml alles af wat nu in ge\'angen.o;r:hap gdr..... eekt wordt. HIJgevolg
IS er steeds inteelt geweest en de soort wordt «eeds zwakker en
moe ilijker Ie kweken .

De \ol"' II\\ll'oll'n ( / ic fl2 · l)
Een pral:htlg voorbeeld van camcutlage! Belde~bchten bootsen
een riJkchJl met mes begroeid stukje boomschors l1li , Ze LIJD rNart.
bru in en grom ges pIkkeld \'30 kleur. met hier en daar een bied.
vlekje dat . als de dieren nog Jong zrjn, bijna wil is, Zie prrol I en 2

Zowel de man netjes als de vrouwtjes hebben vlcugels'.; maardic rijn
te kort om mee Ie kunn en vliegen. Ze komen name lOk"DlUWclijks tot
halfv-eg het achterlijf. En toch lijn I C heel nunig : wanneerdc dîeten
zich bcdrC'igd voelen, ope nen IC hun vleuge ls in een Rits en daD' .(
je de fel uranjcrode kleur. met ûaaromheen cen zwarte. 't B
kelde rand. Zie prent 3. AI even snel als de I IS
werden . sluiten ze deze weer . De bclagerwen1ecnt~
de felle flus, en pl015 gaal de wande lende lP: weer ae
"""d.
Oe poten en voelspneten zijDbcéf
Maar het valt wet op dal een
cr achlenfwfXf bijgro6de)
gewoon donkerbruin.

Op de kop~IW
oot'IJcs.Na~ijk zi
om,hetdier nogmeer



De parin gen gebe uren meestal ' s nachts. !>.I 11 . Rcemson 1196-IJ
observeerde hierbij een proces in drie stappen :
I. liet mannetje klimt eerst op de rug van het \TOU....1je en bUlg1LIJn

achterlijf in een Svvorm 7J)he\lo"eegt hij helonderhaar achterlij f
langs de link erkant.

2. Nu kru ipt hij tegen dewijUTS van de klok in helemaal rond hul.
terw ij l hij Hst hangt. totda t hIj aan haar rechterkam 111.

3. Tot slot kruipt hij w ttr op de rug van bet \TOU....tje zoda t de
bevruchnng kan begmnea

Soms begint het mannetj e ecfuer aan de rechteTbnt. Dan lha.ll hij
met de wij7ttS van de klok mee rond hel: \TOO\!;tje om lD langs links
op haar rug te krui pen.

Als ze vol.....ussenIj jn . IC'C'O de till;n:n
nog on geveer één jaar verder. Ge 
.....oon lijk tee û hel mannetje in totaa l
ééno f twee maanden korter.

ü e eieren (zie- fi~. 2)
Oe eieren lijken op Griekse amfoor
tjes : ze zijn langwerpi g met onderaan
Ct.'11 punt en va nboven l ijn TC plat met
aan de rand een kring rechtopstaande
"haa rtjes", Een ei is ie 4. 7 mm lang en
maximaal I ,q mm breed en dik . He
heeft een gen bbekl opperllak en is
olijfkleurig tot donkerbruin.



er hun eieren In boren. Als jedat stuk oas is schoo n en voch tig houdt,
hoefJCde eieren er met uit te halen.

Ik heb In hel verleden verscb iüende manieren van incuberen
(Uitbroeden) ultgc:prob«rd ' In een stuk voc htige oasis geprikt , in
een laag ochuge polgrond of turf geboord. er gewoon op gelegd en
op een Lug vochtige verrmculrte gelegd. AI de l e methodes gav en
ongeveer hel7clftlc unkomsrresuna at. I n rund de :50%.

\ 'u d nl i;:in l:
~t en \'~rallijn er de bjjzonder goede: c:amou flagelr.leurm. Dit
ISeen oasneve \'erdetliging, w ant de dieren hoeven er nielS voor IC
doen. En ze spelen verstoppenje : ze scbuûen everdag tussen spleten
en onder stukken schors .

Maar aIs ts: verstoord worden. hebben ze nog twee vr:rdr:digmgs.
tech nieken in petto. (Je volwassenen kunnen hun vleugels plots
openfl usen. zodat ze hun bed reiger afschrikken {zie 'De \·olwasse
ncn ' }.
Daarbij beeft dez e soort net achter Ik kop rwee klieren. waaruit ze
bIj vers tonng een chemisc he stof afscbeidt, Die stofbeefteen sterke
zoe te geur. I Ic:t is de bedoehng om de belager hiamec op~
gedac hte n te brenge n.



Sproei de voedselplanten ene avood met regenwater op brna.
tem peratuur . Je kan ool kraanIJcs......ter geb ruiken, I1U1r dan heb je
sneller k3lla.aa~lag IIIbet terra num.

Zetde lalken voedse l In een tlesje water en verven hettijdig. [.;1,11
dedieren niel mei we inig of verdorde bladeren zitten. want del e
soort is vrij gevoelig. Maak daarom ook veker elk jaar het terrarium
helemaal ea grondig schoon.

weinig necnlag (enkele un he! lebefgk' grezueodc~
uugezondeed, daar regenI bet .... a l \uerl,
Ik vakarme heb ik doorgebnchl III Cab Ferrara, gekgm aan de
oost kust van hel eiland onder de rook van üb <fOr. een mwidr:lgro
IC toeristentrekpleis ter .
Daar ik nier erg gecharmeerd ben van het ondergaan \'an het
ma sareerisme-gevoel, 001001il al sne l de drukte te \"ernukn ooor
de rust van hel ach terland Wandel tochten .... erden oodcmomr:n lil

.... C'l>teIiJle nchung naar Sl lorta en fewuu CD lil DOOfdeb"jle
nchltng langs de kust naar Pono C'olorn,

liter volgen enkele amaseur-entemclogiscbe "aamemmaea
Hetgeen mij dIrel i opviel was hel grole aanlal Dolk.... espen dalluiiI
zoemend rundv loog of verongelukt door toedoen o'm~,~~~
langs de rijbaan lag. De Dolk wesp (Faml1lC~
macu/ala} is een forse (10140 rnmj zwart met gee lo(Z"-.t mct
gekleurde .... esp. die 1-0 op het eerste gC"lJCht lil de \·tucbt
oaze inheemse aardhonunc-l (BombvJ I~rru) doet
Dolkwesp is een n«urnngcnde ""eSp met;'e: ;,'li
rntmddclcn en vhegt Of' dlslebchug en als 01:]

planting gesc hiedt doordal hel \TOU\l.1)e kort.Dal'
afzet op de buik van een keverlarve.
De lileraluur vermeldt dal dil specilidt;:op~

hoornkever (Or)'<"tes "<1S.ro",,~u~';"';i-~~~~
niet tijdens miJn wandeltocbn
\'oomamdIJk op de 1QI

deze sRek biJU alle prlvi
grote aanulDo~
andere ke\'Cf1aryq .
de!; GeolruP.i (
londj<.."Jl> ·

on

a"';;;Il"f!i'~"~~



verschijnrug. De oJl ~lallorca voorkomende (onder}soort is wal
forser \l"l l û'n 32 mm) d an onze inheemse Car",bru l·io/(/f'l·lu.

Opvanend is dat m de lucratuur van voor 1975 del e kever IIJl
Mallorca met inheems hJl t te l iJn. Ik kever is een echie mver en
voedt ZIch mei zcwet naakt- als ool met "üJngaardsIaH.en, Van
deze laatsten Wam! er mderdaad op amandel- en \'ijgenbomrn
genoeg aanwezig. Een ander roofmch ug msect waar mijn a.mw.:ht
naar uitgaat is de Europese bidsprinkhaan (Fanulie ~ Ianndae,Malllu
m 1034) Op munzeektoebren heb Ik geJ"lXhl naar deei-cocons en
bcb C'C1I aantal ..erlaten exemplaren kunnen "'i",kn

exemplaren noch nimfen heb ik lunnen vmden, (lol met
::;;"",~'1\;qlC'D met C'C1I vangnet 111 ruig gmslan<l , z o af en toe

8 cindeliJk. cm ..-erschmkt had maar het bleek. telken-,
(FalUlhe Acrididae. l.ocusta m1x r atoncu },

em ook flinke jODgC'f\S~

door de aanwezigheid \ all de lege cocon s ben
ig Catalaans navraag gaan doen nnnr Ik ," mUil

CIie iOêIl in Zuid-Frankrijk. en 0Jl hel Spaanse vasteland
""=:,,.,I,..Een bijkomend gelukje IS da t de/C" hjdsp rmk

i<i:=::<:::.;(m ook" in SpanJc lelO gewoon bekend 15 onder
~jkc naam, Uik indcliJk ben Ik beland lIiJ een

itüS KathOheke!) basisschool In S'Hona mei de mooie
sa: •.1k Wbd daar zeer vnené elijk onthaald door de

dijker!) sprekende leerkracht van de
Na "-eneldte hebben wat Ik loal

6iO jeel opgestart en \loent
maar eens IerIIg moest
I aanlaI gC"VIUIgC"D

....b~
. H.....,

de: hand van een vage beK hnJvmC en tomi eea CIlki reaf~
exemplaar behoorlijk Iaslil ,
Terug bij hel biologit'J'fOJ« t.dekmdeTC"fI haddm In buo cNhAw.
me diverse andC'fc inlCCten en ,e1eedpouJC"n lC"'aD(ldl ZoIM: cc:II

aanullOl l ,5çm puk (kleine", IChorpioc:nm uil belF*'1Ic B-.J'-
(.....aarvan een \!iÎjf}C" mei de"aidlJk mUlUlCUk. DOl"11~
jongen op de rug!), een aantal l o 'cnoonm, C"1lkcle dwn:z)d.. c:8

miljoenpoten etc.. (Je vaw",htmg een aanl<ll .....andelcndc 1U.1cII UIl
een der gC"ilachten 1.qJt) '1JO. ClOIIOpJU o f &xJJlws aD Ic tidJaI
bleelongegrond Geen enldc tal werd doorde ~.IIIftF.

brachi, albcewe! u beamend l nlllt'D a. Ik~ tetr afbeddiItc
toonde ..
Toch was drt alles een erg Ieule ervanng, 10 kuk ckl ik dek'c:fiiq.
C"fI en de !C"C"flracht beloofd br:b O\ eT den co"VUll C"CDr ces
te \l;hnJ\ en :-;"atuUfhJl \\'11dcn ze eee kopk hk zal C"C:Il~

..enalm g bIJ\'OC'gC"fI' J van het MtikelT,le , ~ dil'~
redacteur du ga.at pla.llloC"ll ' Il lelf br:b ool wet~

wandelende talk en m.ur Ie heLus nlC! ge«Jnden~~"'i""'~~-~I!'~naar vraatspoten op geschll te \"OC"dsclpbnlen, mar de
.. aren 00" Indbaar Betert.d Ik een nacblcl!}ke "
Of}I:anl"C1"C1l naar mogehJke \indpJ.aJ.s.en \\ Ie~ B
een \ ollltC1lde len
rol slut. als iemand ervanng heet! mei het
op de Balearen dan 100 11: glUI mteic.

plaa e gq!C'.en.~ '" iJlen hebben Q;: ~"'~b<f~i~~~~i~~""00{ O(na.o;('I/OCl ccm ("(Tl~te

beslist meer IC bek\en dan de~
reptielen. amfibjeën, zei
l1lW" l ocken \!iil.~ eaa
dm.fOSSlC"1e afUUpl



Bron'''ermddlOg
Gro!c Encydopedlc der Insec ten I 7..lhradnik en Chvála Mallorca,
Menoeca . Iblla Bredl
Tbc- Narurah tm ~laJ"rca James IJ. Parrack.

Wandelende takken In de Hrom Zoo

de RUIler, Rcigenlr.Ul 15 . ~793 l ID Fijnaart.

i.ia1 'o\'3Odelende tallen) zIJ n in de Nederlandse
Hl al onder-gerepresenteerd geweest en als er dan al

'o\cl1gDJn.IIJn dit ~tal slec hts I of 2 heel
bijYbomecld de: IndbChc lal en Extatosoma

p.taab m Nederland waar ik een groter aantal

=;;~'!lö;Jli!fi:"u 19uana RC'plldm Zoo m Vlissjngeü. In
;;, natie nlCl veel anden alhoewel er UlUOOde·

Wanddende la kken
in de BronI Zoo

Omda t men hethefst volw asse n dier aan het publick laat zien , wordt
van iedere soort getracht 3 kolonies in stand re hebben. l lcl vooraeet
van volwassen dieren is. dat de ze nict meer vervellen zodat mc1l

grotere:aanlal1m hij elkaa r kan zenen . Hij nimfen bestaal hel gevaar.
dal als men IC " ce l exemplaren in cm \'crblijf zet, dal IC elkaar
tijdens en kort na de vervelling verm inken .
De aantallen die in New York te zien lijn . zijn gev..ejdig. van
HaOilum heeft men Hijvoorbeeld een groep van meer als 300cxCOl'
pla..If voor het puhlick zinen (di l is o\'CTIgens wel de grooble
kolorlle ) E('II iCtkr za l begrijpen dal ers wimers bij deLe aantallen
\·0C'd.'>e1 problemen zijn. want N('\Il' York~ wimers kunnen flink
koud I.!Jn. 's Zo mers werden alle 6 de soorten gevoed me! eiken
( Q Ut' P'C1lS) maar 's winters. \erl iclen deze hun loof zodat~
opltb.,in~engezoc ht moes ten '" orden. Men cxperimo:llccrde met: tiée
mvnezen \ '30 eikenbladeren maar dil bleek geen succes. Qok
men pogingen eiken In pollen IC kwek('ll at nadat deze bWlCI:I
b1aderm venoren hadden, werden zc na en ige tijd! ' IV

bmnenrumues gezet, zoda t ze weer begonnen UIt te se
delc mcthode was echter zoveel plaats nodig. dal
ha.lIlbaar bleek geen succes te lijn omdll l slechts een
vol....assen lalken dIt voedsel nam.
Een methode die wel ('Jug succes had. wasbet
len "30 enorme~'eclhcden eikelsenï~-~~' ~.
"30 de wmler oeuaemen. De jonge b
uitstekend voedsel '"OOI" veeral de
dkcls die mal oodig bedlom::*
Meer secces badmen N
kassen Als al l>ii"~
Ben,amin fICUS (E,
cucal)'JlCUS (E~Ql)plIU

deVeneh illende~""~""~"~~~~1snelgroeiende suuikeii
primaop lossmg bet
De manièr~ bet



~hillendc gaatjes in. Achter deze gaatjes . aan de bin nenzijde
bCvtnden zich water reservoirs en als men nu een voedsel tak door
hèt gaatje steekt. komt dele met TiJn \ '(IC't in hel water zodat de
voedsel tak veel langer ven blijft Al s u ooit in Ne..... Y(lrl verzeild

bl:zoek dan dus zeker de Hronx Zoo en echt niel alleen
ege de wandelende takken '

".Lonch odes brevipes - Gra)' 1835

gevoeden door Allan Hannan in de
~fW·.' ).

jgevoenS door 1w:Idc\aars varrust

Ih'\ ch r lj\ lnio::
Iiel velwa ssen vr ouwtje heef! een lichaamslengte van 120 nun
[totale lengte. met polen gemeten. is I !IS mm) en een liehaamsdik1e
van ongeveer 6 mm Er is wel een 1A;'Cf veel vanane In grootte biJ
deze insecten. l1el midden borststuk ïmcsctborax) begint juiSt na de
voorpote n waar het ongeveer 5 mm breed is. het wordt breder naar
de: middenpo ten I(IC' [tot II mm }, Mcsa - en metstborax ZiJDgebogen
en variëren per individu. Ikl achlerlijf is een aanc:cnscbakelintvm
plaue bob laal1dc: segmenten [soort knobbels], hct\;jfde segmcm IS
opmerkelijk hel meest bolle. Er is ook een klem haak~ de



ac hterpoten variëren va n groen tot donkerbruin . Het ne baam en de
midd en po len zijn uonkerbrum, soms bcsplkkdd met blee kbruine
vlekken.
Hel slanke mannetje is gemiddel d 90 mm (totale lengte 1J5 mnn
Ook hier lS hcl lichaam gebogen in de mcsorhorax en meer uii ge
~ken in de: meiamorax. Het copul atie-orgaan. aan het unemde van
hd lichaam. is herken haar als een knobbel.

eur is uniformdonkcrbrum. de
oen. a ande baSIS hebben
tinl.

sproeien. Ik kweek mijn nimfen op in gro te pla vnc ponen f\ 'ergd IJ
kende rnaat: reuze mayonaisepot) met op de bodem hehh'ochll lle'
vermiculiet of cac tusgrond en als dek~J een goed gt'pCrioread
"'elletje pla stiek .
Sp roe ien is hier bijna niet nodig, zodra het vereacuher Wa! drogr:t
wordt kan de\"ocht igheid aan gepast worden dooreen sproe:l beurt of
zelfs wat water op de bodem Ie gieten.
Mei dele' methode heb ik nog geen onnoemelijke probkrne:n gebBd
mei grote stet tte. Zodra de dieren enkele stadia \'e:rde:r Tijn "nrdea
Ie in een puiere kOOI gep laatst. Ver .elhngsproble:men h-oonJ
l.1ab te \ \ad lal kun nen voorkomen als de dieren te ....cmig p1aas'
hebben of te weinig voc ht knn~en. Na enkele \cncllmgmlc1Jaaat
denimfen al 'gC'\Cxed' fop ges lacht herkend en gesorteerdl
\lannetjc<ó l i j n meesta l sma ller en nliJfgroen van kleur""""'"
l ijn bred er en gekleu rd in beumun ten .
Ik levenscyclus.gaal vlug: het nC'CTII1 een jUf njd "'mi
van de volwassen dueren.



Jaren rs deze soort weinig gekweekt geweest, door het plotse
overaanbod is deze wandelende tak terug in de belangs telling
gekomen .

De super Insecten ..how!

landschap tref! u ook insecten aan. Een speciale 3-0 film en een
kleinere exposit ie houden het thema in stand .
Kortorn. een tentoonstelling die de moe ite van een bezoek waard I ,
vooral voorde liefhehben van l/elt:Topterp; ddauna ! En dte ziJllC'I'

nug wel binnen Phasma .
Ik Kunsthal is bereikbaar vanaf het Centraal Stanon vu. U'amlIJll5
nchnng wiüemsplem . halte Westzeedijk. De openiJIgsh}dm 1l,Jft
dinsdag rm zaterd ag 10.00-17 .00 uur.
zon- en feestdagen van 11.00-17 .00 uur.
Voor meer mformatie: Kunsthal Rottadarn. Museumpuk.

Wesu ttdiJL 341, 3015 AA Rotterdam tel.: O I (l..4.l.()(l300~~';"I ".~~
Evmail: communic3lie€ kunsthal ol ':



Het Houwtje heeft verwantschap met een groep van 3 soo rten:
GratldlU co n/om ratl.f, Gmtidiajavanica C'1l Gratidia indica, doch er
zijn overduidelijke verschillen tussen del e en I'SG 179,
voorlopigeconclusie: een nog onbeschreven soort Gratidia.

PSG ISO Pri.tOIn~NI Ind/d}'a (Stà/)
Dit nUddc:lgrootinsect heeft knobbelijes o ver herge hele lichaam. de
àïlddc:npoten zijn bezet mei uitstekende lobben zowel bij mannetjes
iJj mMIio1jes. Stekels zijn bij beide ges lach ten a fwezig.

.. hillende kleurvanamen variërend van licht tot donker-

'~k rwee wine snepen op de meta pjeurae en mesa
, meten 98-104 mm en mannctjes 8 1-87mm
.3:>e velwassen \TOU\\1jes kanje ietwat verg elijken

8acu/um u rrade ntalum ,

..."""'" in Singapore in de gebieden Buket Timah
Pim:eRoed en deMacRilchic Tra il van de Island Club
~J!~~"'~ laagland en regenwoudbodembewe ners . In

5UCCeS\"01 gekweekt op inheemse planten zoal s
liCJriana. Urophyllum glabrum, Grewia

idatum (Euphorbiaceae) en guava .
al een aantal startculturen in Europa.
I een eerste generatie: en ik bezit een

dal wal eieree heeft gelegd. De
h~ 9P. een puzzelstukje. Zeer

~
~~'~2~ci~et"C'D per wed). De. !ii! oodig._le_

IC zien; vrou ..... ijes hebben rugste kehjes, mannetjes zijn glad . Ze
houden van een lichrvochuge omgeving en eten braam en klimop
I' hil Bragg heeft al wal determmauew erk verricht TVo « vroeger
beschreve n soo rten Oqvre.s JplflQjJUSl1JIUS Carl 19 13 el! Onarn
hon..stus Redrenbacher 19011 komen In aanmc:r:king. S u IlJ lr:l hetook
(b t deze twee beschreven soorten dezelfde !runnen liJn : CMI heeft
enkel een man netje beschreven en Redtenbacher enkeleen \ TOtIW>"qC

d ic wel eens bij elkaar kunnen boren. Eenrweeëeprobleem handek
over degrootte van het beschre...en r)'PC' speetmen. 97 mm. &era.1JI
de lengte van de gekwee kte dieren groter IS. Onderzoek 1"IIl dit
specimen rou klaarheid kun nen brengen.



PS{; 187 CI'roX}"lus ~~ci~

Venezuela. Eerste k....eekculteren zijn \\a;m.chijnlijk via een Duitse
handelaar vmprciJ geraakt, Hel 1.ttr vanabel gekleurde: log
gebou'IIi'de \TOUwtJe [brumnnten en SOrTL~ mei witte \'k~ken) is
70mm grool De Iiduamsdik te kan lOl 8mm gaan . Er ZIJn ook 2
ilciDe Yk:ugdflapJe5 or de rugzijde van het borststuk: Op de kop

'Mtd .C)' ~Iousc' ·a,;htigc flappen die elk uitlopen op 3
c=,... ()roonl)cl - Juist na de kop op bet pronotum staan twee

~vecl slanker. is 65mm groot en kan dezelfde variaties
~~~~, Kroontje al pron otumslckeltjes zijn hetzelfde
ëi .. Hij beeft grote ,"Ieugels (bruinrode dekvleugels

~jze \'lie5'o"leugds) waarmee re enkel wal

fussenbet bodemstrooi sc l gd cgd. Vochtig
@@;..."" de eieren is zeerbelangrijk. Na ol tOl

uil Zt:eten zonder problemen braam.

Nog nie t zo lang geleden werden t.... eenaal een aantal e lcral

ingevoerd vanuit Papua Nieuw-Gumea en lrtan-Jaya naar Engeland
De gro te zwarte ronde eieren hebben een zeer lange incubauetijd .
Deze soort is met zo gemakkelIjk om op te kweken: u: bebbcn
steeds een hoge temperatuur nodig (26cq en een hoge relatie\-e
luchtHlch ligbcid. Ook een goede voedselmengeb ng \ ,iJn $IC"o"lge
braam. eik cri eccalyprus is :un te~_

Xedertands-Belgtsche PHAS~tA-medlDI'

Georganiseerd doo r Kim D'Hulster
Voor nadere inlichtingen: 0)·7768451{Bd gieJ
• Wanneer : op zondag 19 april 1998.
• Waar . Praatcafé 'De Filosoof (ligt ach

gang), Apostdstraal (zijstraalje van de grote
Post) , 8 -9100 Sint-Niklaas , België.
Parkeerplaa ts op de Gro te Markt of met
Apostelplein zelf ,

• Openi ng van de deuren I l uOll

• Tijds indeling : De leden r"'1i!.'@1<
verwacht Gezellige biili ~II~

(l unchpakket zelf mcêtiffii Ctiiilk:1e
Er is ook mogelij " . 8i lil
13u00: - S



• Vanaf 15u00: rullen en uitdelen van surplus l'hasmiden o.l.v.
Kim D'Hulster en Wim Potvi n.
Let op: de dieren zitten in een geschikt doosje, voorzien van
\~I + label met naa m van de soort. PSG-nummer . eigen
naam en eventuele k.... eek- en voedselnouties. Zet cr ook op of
je de soort voor iemand speciaal meegebracht hebt ! Alle
soorten surplus l ijn welkom. alsook de l eer gemakkelijk IC

kweken soorten. Wie zelfs teveel eieren heeft. breng l e a.u.b .
mee ! ! !

outebeschrij\·ing : nchtmg centrum Sint-Niklaas volgen lol
degrote markt. Je blijft rechts ho uden en neemt de eerste

recblS, dil is de Apo sleistraal die uilmondt op een
pJeüiI e. Met wat geluk kan je hier parkeren. Is deze parkeer
pliiiS!II'Ol, dan rij je lerug naar de marl t. waar volop plaa ts is.
Ik iIOiQOr. ligt aan de rechterkant negenover de kerk ),

btt midden van hel ple in. je neemt de lange gang
PiiièriaLa Mmta en ijssalon 'I Hofke .

de dieren tuin, ". l iJn ook leer welkom . Om Jullie wal meer OPM'CI
te helpen hij het op papier l el len vanJullie ervanngen. heb Ut
richtvragen opgesteld :

- Iloc ben je rcwerk gegaan?
- Waar heb Je de meeste aandacht aan gesc honken ?
_ Hoe reageerden de kinderen toen u: de eerste \\

lagen ?
- waren cr kinderen bang ?
- HebJe hen kunnen helpen om de angst:te 0'0' .

Waren er ook kinder en gewoon niel gcinsc:ressc:áü
waarom ?

_ Wat viel je het meest op toen Je lDClde tiDdet'eD
de takken praane ?

- Hebben de kinderen veel bijgeleerd? Op
_ Wal zou je in hel vervolg anders doen 'I
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