GALEOPSIS
zal kunnen bewonderen, dat de moeite van den tocht
ruimschoots waard is.
In volgende afleveringen wilde ik nog twee wandelingen beschrijven, en wel een in de streek bewesten
de Maas, eerst door 't Maasdal noordwaarts tot
Grubbenvorst en dan door een meer boschachtig landschap en langs de Peelrand naar Venlo terug; en
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een tweede wandeling ten Zuiden der stad. Dat
zal me raeteen gelegenheid geven iets meer van de
fauna te vertellen.
Voor dezen keer roep ik mijn tochtgenooten:
„tot weerziens toe!"
A'dam.

GARJEANNE.

www^iïrwwwww'frww'frfr
De Bleekgele Hennepnetel.
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Het antwoord
groeiende Labiatrachtte ik te
Bleekgele Hennepnotel, Galeopsis Ochroleuca (zeer vergroot).
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