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Natuurpaden
Martien van Liempd
030-2292639
natuurpaden@ivn-eemland.nl
Padden
Tim de Wolf
035-6026761
padden@ivn-eemland.nl
Planten
Marjan Dekker
06-24239907
planten@ivn-eemland.nl
Scholen
Mary van der Bijl en Alma Dijkgraaf
035-6021152
scholenwerkgroep@ivn-eemland.nl
Vlinders
Violet Middelman en Remco Vos
06-11268833
vlinders@ivn-eemland.nl
Vogels
Peter van der Wijst
06-26438782
vogels@ivn-eemland.nl
Wandelingen
Martine van der Kaa en Tanneke Voorintholt
035-6011652
wandelingen@ivn-eemland.nl
Weidevolgels De Wulp
Roel van Wijk
035-5422207
weidevogels@ivn-eemland.nl
Natuur- en milieu
vacature
Webredacie a.i.
Violet Middelman en Bettie Walland
webredactie@ivn-eemland.nl

IVN Eemland
Voorwoord
De dagen lengen en inmiddels ligt alweer de 3e editie van
dit blad dit jaar bij u op de mat.
We hebben niet stil gezeten de afgelopen maanden. Met
een koude, maar mooie jubileumviering en een uitverkocht
Gemeentehuis met spreker Nico de Haan, hebben we hard
gewerkt en veel nieuwe leden mogen begroeten. Met een
nieuw bestuur hopen we onze goed rijdende trein op stoom
te houden! In dit nummer hebben we aandacht voor af
scheid van de heer Meerts en de aankondiging van een
interessante jubileumexcursue weer goed verzorgd door
Corry Heus. Wees er snel bij, want de excursies zijn altijd zeer
in trek!
Veel leesplezier !
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Verslag Algemene ledenverga
dering

Foto's jubileumviering
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Column George Knottnerus
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Even Voorstellen...

Carla Franssen, redactie

In memoriam Wim Rozendaal
Op 5 mei 2014 overleed ons oud IVN-lid Wim Rozen
daal in de leeftijd van 81 jaar.
Wim is jarenlang zeer actief geweest binnen het IVN.
Eerst in het bestuur als secretaris en later werd Wim
één van de coördinatoren van de Wandelgroep.
Samen met mij heeft hij met veel plezier vele jaren het
wandelprogramma samengesteld en gezorgd voor
voldoende gidsen. Wim deed dat op zijn eigen ma
nier, met veel humor.
Toen zijn gezondheid verslechterde kon hij niet meer
gidsen, maar was nog altijd belangstellend hoe het
het IVN en de wandelgroep verging.
Het IVN is Wim veel dank verschuldigd voor zijn inzet
binnen het bestuur en de wandelgroep.
12 mei is Wim begraven in zijn woonplaats Zeist. Het
IVN was daar vertegenwoordigd in de persoon van
Martine van der Kaa, hetgeen door de familie van
Wim zeer werd gewaardeerd.
Jan ter Poorten,
Als penningmeester samen met Wim in het bestuur
Als coördinator samen met Wim in de Wandelgroep

Natuur Nabij
Kwartaalblad IVN Eemland
Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
www.ivn-eemland.nl
natuurnabij@ivn-eemland.nl
Inzenddatum herfst editie:21 september
Secretariaat IVN Eemland
p/a van Lenneplaan 76
3768 XL Soest
secretaris@ivn-eemland.nl
Contributie/donatie
Tarief 2014
Leden €19,00
Donateurs €14,00
gezinsleden €5,00
Drukker Editoo B.V. te Arnhem
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Verslag Algemene Ledenvergadering 14 april
Locatie: Veenweide Soest, ongeveer 35 mensen aanwezig
Verslag: Carla Franssen en Bettie Walland
1. Opening en mededelingen
De voorzitter - Tony Gaillard - opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 16 april 2013.
De leden hebben geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslagen over 2013 (in de NatuurNabij lente 2014 en op de website).
Opgemerkt wordt dat het verslag er mooi uitziet.
4. Financieel verslag 2013 en verslag van de kascontrolecommissie en 5. Begroting 2014
De penningmeester ai. – Tony Gaillard - deelt mee dat de coördinator van de werkgroep Cursussen bezwaar
heeft gemaakt tegen het feit dat het saldo van de recent afgeronde Opleiding tot IVN Natuurgids is vrijge
vallen in het eigen vermogen van IVN Eemland, zonder overleg met de werkgroep Cursussen.
De penningmeester vindt het niet wenselijk om “potjes” aan te houden voor de afzonderlijke werkgroepen.
Positieve saldi - door eigen inkomsten van een werkgroep of vanwege minder uitgaven dan begroot –
moeten (terug) naar de algemene middelen van IVN Eemland.
Oude reserveringen dienen te worden afgerond met een financiële verantwoording.
Desgewenst zal het bestuur - binnen de mogelijkheden - graag meewerken aan een nieuwe reservering voor
een werkgroep, maar dan wel op grond van een daartoe ingediend financieel plan.
Pieter Augustinus merkt op dat rerveringen voor grote evenementen in de toekomst zeer wenselijk zijn. Voor
bijvoorbeeld een lustrum of de Natuurgidsenopleiding moet z.i. in de daaraan voorafgaande jaren al een
bedrag worden gereserveerd dat jaarlijks wordt aangevuld.
De schriftelijke toelichting op het financieel jaarverslag vindt Pieter onduidelijk.
De voorzitter geeft het woord aan de Kascommissie.
Roel van Wijk geeft aan dat de Kascommissie de achterliggende administratie over 2013 heeft gecontroleerd
en dat die administratie voldoet aan de daaraan te stellen eisen.
De Kascommissie is van oordeel dat het Financieel Jaarverslag 2013 een getrouw beeld geeft van de
grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2013 volgens de Balans per 31 december 2013
en van het resultaat over 2013 volgens de Staat van baten en lasten 2013.
De Kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering de penningmeester decharge te verlenen over
het verslagjaar 2013.
Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen
In de nieuwe Kascommissie worden benoemd: Pieter Augustinus en Remco Vos.
Jan ter Poorten merkt op dat het wenselijk zou zijn als er een reserve lid voor de Kascommissie komt.
6. Bestuurssamenstelling/bestuurswissel
Voorzitter Tony Gaillard en secretaris Carla Franssen treden af. Zij blijven zich inzetten voor IVN Eemland: Tony
zal IVN Eemland vertegenwoordigen in het regionale overleg van de IVN-afdelingen in Utrecht. Carla blijft
actief als redacteur van de NatuurNabij, als natuurgids bij de werkgroep Wandelingen en lid van de Uilen
groep.
De volgende leden zijn bereid tot het bestuur toe te treden:
Harm Jan Luth als voorzitter, Bettie Walland als secretaris, Roel van Wijk als penningmeester en Dick Nagelhout
als algemeen lid.
Martine van der Kaa blijft aan als algemeen lid.
Er zijn geen bezwaren ingediend tegen de nieuwe bestuurskandidaten en er zijn geen tegenkandidaten
aangemeld. De Algemene Ledenvergadering stemt in met de benoeming van de nieuwe bestuursleden.
Martine van der Kaa spreekt Tony en Carla toe en bedankt hen namens IVN Eemland voor het vele werk dat
zij voor de afdeling hebben verricht.
Zij overhandigt Tony en Carla een cadeautje, onder applaus van de aanwezigen.
Tony overhandigt Harm Jan de voorzittershamer en de nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor.
Martine vertelt over de activiteiten tijdens het jubileum. In februari jl. is een lezing gegeven door Nico de Haan.
Een groot succes: ruim 200 bezoekers.
De lustrumcommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor de activiteiten tijdens het natuurfestijn op
11 mei 2014: een natuurmarkt en kinderactiviteiten bij boerderij Het Gagelgat en publiekswandelingen met
natuurgids op al onze natuurpaden. Er is nog behoefte aan extra vrijwilligers voor die dag (naast de 40 die
zich al hebben aangemeld).
7. Rondvraag en sluiting
Geert Kuitenbrouwer: Het zou leuk zijn als de Afdeling wat meer lezingen organiseert. Ik ben bereid om
daaraan mee te werken met een lezing over astronomie.
Na de pauze hield Hugh Jansman een boeiende lezing over de terugkeer van de otter in Nederland.
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2005 - 2014 Van Luchtkasteel tot
Dassenburcht
door Alma Dijkgraaf
Toen Jean Meerts, eigenaar van Hove Beaulieu in
landgoed Laag Hees, in 2004 het initiatief nam om
met dit landgoed deel te nemen aan het landelijke
project ‘Van Luchtkasteel tot Dassenburcht’, had hij
niet kunnen vermoeden, dat het zó’n succes zou
worden. Met assistentie van NME Soest en de scho
lenwerkgroep van IVN Eemland groeide dit project,
waarbij scholieren niet alleen met de natuur maar
ook met de cultuur van een landgoed kennismaken,
uit tot een waar Soester natuurfenomeen. En dit is voor
het merendeel te danken aan de tomeloos enthousi
aste inzet van landgoedeigenaar Jean Meerts zelf.
Niet voor niets werd aan Hove Beaulieu in 2008 de prijs
toegekend van ‘Landgoed van het Jaar’ door de aan
dit project deelnemende landgoederen.
In NatuurNabij is al een aantal keren geschreven over
dit boeiende project, waarbij ieder jaar de Soester
journalist Hans Kruiswijk de deelnemende scholen
bezoekt om de kinderen uitgebreid te vertellen over
de historie van Laag Hees en over zijn misschien wel
meest prominente bewoner uit de 19e eeuw : Andries
de Wilde, heer van Pijnenburg.
Wanneer de kinderen vervolgens 2 x 2 uur op verken
ningstocht gaan in Laag Hees, weten ze al heel veel
van het ontstaan van dit landgoed af. Tijdens deze
speurtochten, waarbij met veel oog voor detail wordt
rondgesnuffeld, leren ze het landgoed met zijn
prachtige beukenlanen, interessante bodem, pad
denpoel en de diverse dieren die hun pad kruisen,
nog beter kennen.

De heer Meerts met Alma, Mary en de scholenwerkgroep
Foto Alma Dijkgraaf

Dassentaart
Op dinsdag 27 mei jl. ontving hij de 2 allerlaatste
schoolklassen op zijn landgoed. Na afloop hiervan
trakteerde Jean Meerts de hele ploeg begeleiders
van dit project én Hans Kruiswijk voor de laatste keer
op dassentaart, waarna ze allemaal op de foto gin
gen voor de deur van zijn geliefde Hove Beaulieu.
De (opgezette) das zal niet meer in de door hemzelf
gemetselde dassenburcht staan, maar het Grote
Dassenburchtbos zal onverminderd doorgaan met
groeien. Mocht je nu tijdens een wandeling langs
Hove Beaulieu komen en een vriendelijk manneke
met een witte haarkrans kruist je pad, dan kun je nog
steeds je vragen over het landgoed aan hem kwijt en
zal hij zonder twijfel een uitgebreid antwoord geven

2500 kinderen
Al die jaren heeft Jean Meerts de bezoekende kinde
ren (ruim 2500 !) heel warm welkom geheten op zijn
landgoed en ze door de bossen begeleid op zoek
naar bodem- en natuurschatten. Hij mag dan niet in
een indrukwekkend landhuis wonen, zijn gedreven
heid om de kinderen alles van de omgeving te laten
zien is wél bewonderenswaardig. Daarom is de beslis
sing om na 10 jaar met het project te stoppen een
heel droeve, maar ook heel menselijke. Jean Meerts
bereikt in augustus a.s. de hoge leeftijd van 88 jaar
en moet tot zijn spijt bekennen, dat zijn lichamelijke
gesteldheid een ernstige belemmering vormt voor
wat hij de kinderen allemaal nog wil laten zien.

Foto Alma Dijkgraaf
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IVN Eemland 80 jaar!!
door Violet Middelman en Martine van der Kaa
Zondag 11 mei vierde IVN Eemland haar 80-jarig bestaan. Naast een groenmarkt bij boerderij Het Gagelgat
waren er verschillende activiteiten gepland, zoals het in elkaar knutselen van pindakaaspothouders voor
vogels, kleurplaten, uilenballen pluizen, wandelingen, fietstochten en nog veel meer.
Helaas kwam op de dag zelf de regen met bakken uit de lucht… Heel sneu voor alle ingeschakelde IVN-ers,
maar zeker ook voor de mensen die hadden willen komen.
Op het pleintje voor Het Gagelgat werd het toch nog bibberend gezellig, veel vrolijke gezichten en leuke
contacten.
Binnen hebben de kindertjes er lustig op los getimmerd, uilenballen uitgeplozen, geknipt, geplakt en getekend.
Dat allemaal dankzij het droge Gagelgat, waar het goed toeven was om droog te blijven en waar we alle
medewerking kregen.
Gelukkig waren er bikkels die de lange wandeling van 15 km toch wilden lopen, de andere wandelingen en
fietstochten vielen letterlijk in het water. In Eemnes werd er een creatieve oplossing bedacht: de fietstocht
werd omgezet in een tocht met de auto naar verschillende plaatsen in de polder. Zo kon men toch de polder
bewonderen zonder nat en koud te regenen.
Hartelijk dank aan alle bezoekers en vrijwilligers die toch zijn gekomen, chapeau!

Stand van Groei en Bloei
Foto Hans R. Visser

Placemats te koop !
Foto peter van der Wijst
Fotowerkgroep verkoopt placemats
Foto Adri Visch
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Harm-Jan overhandigt Boerenjasmijn aan José Dekker
Foto Hans Visser
Speech Harm Jan Luth
Foto Peter van der Wijst

Uilenballen pluizen
Foto Hans R.Visser

Foto Hans R. Visser

Pindakaaspothouders timmeren in de stal
Foto Bert van Ee
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Slootvissen
door Alma Dijkgraaf
Gezinsslootvissen .. wat is dat ieder voorjaar toch een geweldig initiatief van de Wandelwerkgroep, waarbij
de Scholenwerkgroep van harte assisteert!
Op zondag 1 juni was ’t weer zover. Een kwartier voor aanvang (14.00 uur) stonden de eerste ouders met
kinderen aan de A.P. Hilhorstweg al te popelen om met de visnetten aan de slag te gaan. Wie er nou en
thousiaster was: de ouder of het kind, was moeilijk te bepalen.
Stekelbaarsjes
Op de zoekkaarten werd driftig gezocht naar wat er nou eigenlijk in de netten zat. Een waterspin, met zijn
zuurstofbel aan ’t achterlijfje, kreeg duidelijk extra aandacht.
En natuurlijk zaten er weer enkele larven van de Geelgerande watertor bij. Jeroen legde uit dat deze ultieme
vreetzak ieder waterdiertje, dat langszij komt, te pakken neemt. Op de vraag of hij dan tandjes heeft, ant
woordde Jeroen dat de larf met zijn bovenkaken de prooi vastgrijpt en er een stof (enzym) in spuit, die de
prooi verlamt en vervolgens oplost, zodat deze daarna door de larf opgeslorpt kan worden. Ter illustratie zette
Jeroen een flinke larf in een bak vol stekelbaarsjes en inderdaad had hij binnen de kortste keren een stekel
baarsje te pakken. Aanschouwelijk onderwijs, zei Jeroen met ’n grijns!
Er waren niet zoveel vissers als vorig jaar aan de sloot, ondanks dat er een heerlijk zonnetje scheen. Maar
van diegenen die er wél waren straalde zóveel enthousiasme af dat de sfeer geweldig leuk was. Het was dan
ook met een grote zucht, dat om half 4 de netten werden opgeborgen.

Foto Alma Dijkgraaf
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Column George Knottnerus
Bij de hondenpoepbak kom je nog eens iemand tegen. Toegegeven, het zijn meestal hondenbezitters of –
bezitsters. Een handvol keren sprak ik haar dus. Die vrouw met wat piekerig haar, niet onknap, eigenares van
een jack russell. Altijd had ze haar man bij zich die zwijgend, maar minzaam glimlachend zijn vrouw het
woord liet doen. Maar die keer was ze alleen. En dat was al de tweede keer.
In het voorjaar was ik in onze tuin getuige van een bijzonder liefdesspel.
Meneer koolmees had een relatie met een vrouwtje van het nestkastje bij onze schuur én met een vrouwtje
dat in een kastje bij de buren nestelde. Begin april begon het vrouwtje van de schuur met het aanslepen
van nestmateriaal. Eerst mos, niet te veel. Dan wat grasjes en veertjes. Klaar is mees.
‘Laat je alleen de hond uit tegenwoordig?’ vroeg ik dus aan de eigenares van de jack russell.
‘Fred bedoel je? Die is er vandoor met een jonger tiep.’
‘O…’
‘Ja, en nu wil-ie ook de kinderen nog. Dat jonger tiep heeft een peutertje en nu willen Fred en zij een groot
gezin. Ammenooitniet dus, over my dead body.’
Begin mei kwamen de eieren uit. Dat kon ik zien omdat beide mezen met rupsjes in hun snaveltjes het nest
kastje binnenwipten. Beide ouders moesten er flink aan trekken om de honger van hun kroost te stillen. Alsof
de duvel er mee speelde, koos meneer koolmees pal daarop voor zijn andere vrouw in het kastje bij de buren.
Meneer vertikte het om zijn vrouwtje in het kastje bij onze schuur nog te helpen met voeren.
Ontrouw is kennelijk hot bij mens en dier. Kinderen en jongen betalen de tol.'s Ochtends en 's avonds voerde
ik dus wat kaas bij. Bij nat en guur weer is het moeilijk om voldoende rupsen te vinden. En als vader ‘m smeert
is het voor moeder onbegonnen werk. Zij – pluizig en piekerig van het harde werken - at zelfs uit mijn hand.
Slechts een paar jongen vlogen medio mei uit. In het andere nestkastje bij de buren vlogen ze wel allemaal
uit. De paar jongen uit het kastje bij onze schuur en het stel jongen van het kastje bij de buren trokken nu als
één gezellige troep door de bomen. Vergezeld door één papa-mees en twee mama-mezen, in een gelukki
ge driehoeksverhouding herenigd.
Zou het – mits dat jonger tiep meewerkt - een suggestie kunnen zijn voor Fred en zijn ex?

Jubileumexcursie 27 september
2014
voor leden en donateurs.
Deze keer gaan we dwalen over stukjes van de Velu
we.
’s Morgens lopen wij een tijdje op met de Elspeter
Schaapskudde, samen met Christien Mouw de her
der én Puck, haar leuke Bordercollie.Een bijzonder
mens die Christien, ze kan veel vertellen over natuur,
mens en dier. Ze schrijft ook boeken en een maande
lijkse column voor de De Veluwenaar , de weblog van
de Jac.Gazenbeekstichting. Of we veel of weinig
lopen hangt af van de kudde, Christien laat zich
meestal door haar schaapjes leiden en wij dus ook.
Laat in de ochtend, begin middag gaan we naar
Landgoed Staverden en laten ons verrassen door de
gids Harm. Bij mooi weer zoeken we in het park een
plekje om te lunchen en kijken we even binnen bij het
bezoekerscentrum.
De Staverdense beek stroomt door het park, een bij
zondere beek die tijdens de 17 km - van oorsprong tot
monding in het Randmeer - 3 keer van naam veran
dert, de Staverdense, Leuvenumse en Hierdense
beek.
Na ons bezoek aan Staverden gaan we een stukje
verderop om te wandelen langs de Leuvenumse
beek, in de herfst zó mooi, bijzondere paddenstoelen.
Wie weet horen we in de verte zelfs wel het burlen van
de edelherten en zien we de wroet en zoel plekken
van de wilde zwijnen.

Voor deze bijzondere excursiedag moet je goed ter
been zijn, het heidegebied waar de kudde verblijft is
onregelmatig en de heideplanten zijn hoog. En bij de
beek kan het bij veel regenval lekker baggerig zijn.
Vóór de avond gaan we niet huiswaarts, wie om 17
uur thuis aan de koffie/borrel wil zitten heeft pech! Het
wordt een heerlijke lange excursiedag.
De excursie is uitsluitend voor leden en donateurs van
IVN Eemland. Wil er een huisgenoot mee dan moet
hij of zij (huisgenoot)lid of (huisgenoot)donateur zijn.
Op dit moment is nog niet bekend hoeveel personen
er mee kunnen, bij veel aanmeldingen komt er een
reservelijst.De laatste excursie was razendsnel volge
boekt, maar in de laatste week waren er heel veel
afmeldingen. Dat is niet de bedoeling, het kost heel
veel tijd om de open plekken weer op te vullen!
Bij aanmelding gaan we er vanuit dat je meegaat,
noodgeval uitgezonderd!.

Opgave
Vertrek uit Soest/Baarn: rond 8.30 uur
Weer thuis: het wordt een leuke en lange
excursiedag
In aanmelding graag aangeven:
- naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnum
mer
- ben je lid of donateur?
- met hoeveel personen kom je?
- kom je met de auto? hoeveel zitplaatsen over?
Aanmelden uitsluitend via: cmjheus@hetnet.nl
Of per gewone post: Werkgroep excursies, Korte
Ossendam 57, 3768CS Soest
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Weidevogellessen
door Nelleke Bary
Op dinsdag 20 mei jl. waren gidsen van de Werkgroep
Eemnes van IVN Eemland (Leo Kouwenhoven en
Nelleke Bary) met prachtig weer met groep 5/6 van
Basisschool De Wegwijzer ten zuiden van de Eemnes
ser Sluis om weidevogels te kijken.
Er was van alles te zien, zowel in het gebiedje van
Natuurmonumenten als op het land van de boer.
Tureluurs en tureluurpullen, scholeksters, buitelende
kieviten, meerkoeten, eenden, zwanen, boerenzwa
luwen en uiteraard ook grutto’s.
Plotseling vlogen uit het lange gras wel 10 grutto’s op,
die lange tijd met z’n allen druk alarmerend in de lucht
bleven hangen. Oorzaak was waarschijnlijk een her
melijntje, op jacht naar een paar smakelijke grutto
jonkies.
Vanaf dit seizoen verzorgt de werkgroep Eemnes
weidevogellessen voor de basisschool. We hebben
deze nieuwe les zelf ontwikkeld en bieden hem aan
via NME Centrum Het Spookbos. De doelgroep is
vooral groep 6 van de Eemnesser basisscholen.
’s Ochtends geven we een korte inleiding op school
en leren we de kinderen hoe ze met een verrekijker
moeten omgaan. ’s Middags gaan we de polder in
om vogels te kijken. In groepjes van 2 krijgen de
leerlingen een verrekijker en een vragenlijst.
Doel van de les
Kinderen:
- Op een leuke manier te laten kennismaken met hun
mooie polder en de vele vogels
- Te leren waarom het in Eemnes veel beter gaat met
weidevogels dan elders in Nederland.
- Te laten zien hoe je van de vogels kunt genieten
zonder hen te verstoren
Vooral dat laatste vinden we belangrijk, want het
wordt steeds drukker in de polder en regelmatig
worden vogels verstoord, vaak door onwetendheid.
Mensen blijven te lang op dezelfde plek staan tussen
de alarmerende vogels. Honden lopen los de wei in
of soms loopt een fotograaf gewoon het veld in om
net even dat mooie plaatje te schieten. Men beseft
niet dat zoiets vaak de dood van een pulletje (pas
geboren vogeljong) kan betekenen of leidt tot het
mislukken van een nest.
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Belangrijk aan onze lessen is dat we zelf erg betrokken
zijn bij het onderwerp en ons eigen enthousiasme
graag willen overdragen. De drie Eemnesser IVN-ers ,
Nelleke Bary, Leo Kouwenhoven en Hans Zandstra zijn
behalve gediplomeerd IVN-natuurgids alle drie vrijwil
liger bij de Weidevogelbescherming in Eemnes. In
dien nodig kunnen we de hulp inroepen van andere
IVN-ers.
Tot nu toe hebben we met groot succes 3 Eemnesser
klassen rondgeleid en in de meivakantie voor Sporten Ontmoetingscentrum De Hilt een weidevogelacti
viteit voor kinderen georganiseerd.
Begin juni volgt nog een klas.

Even voorstellen: Harm Jan Luth,
voorzitter sinds 14 april 2014
Al een paar jaar lid van IVN Eemland, maar aan
weinig activiteiten meegedaan.
Geboren en getogen in Amsterdam. Tot mijn 12e
woonden we in een huis met een tuin, voor Amster
dammers een hele luxe! In de vakanties kampeerden
we bij voorkeur op natuurterreinen en ik logeerde in
die tijd veel bij familie met boerderij in Groningen en
Friesland. Altijd veel te beleven!
Studie historische geografie en planologie.
In 1972 verhuisd naar Baarn, getrouwd, 4 kinderen,
nu alweer 10 jaar inwoner van Soest. Sins 2012 met
pensioen, ZZP-er onderwijsspecialist (scholenplan
ning). Meer tijd voor tuinieren, hobbyboeren, koken,
lezen, caravannen, natuur- en cultuuractiviteiten en
"vrijetijdsbesturen".
Mee mogen besturen bij IVN Eemland met vele
werkgroepen en vrijwilligers is een mooie uitdaging!
Inmiddels is die uitdaging gestart, want op de ALV
van 14 april hebben jullie mij tot voorzitter gekozen.
En dan gaat het snel, bestuursvergaderingen, coör
dinatorenvergadering, overleg met "Bunschoten" die
mogelijk als werkgroep aansluiten en natuurlijk het
jubileumfestijn.
Daar heb ik met veel mensen kennisgemaakt. Zo ook
met een vrijwilligster van de egelopvang. Ik wil al jaren
een egel in m'n tuin, omdat ik dat mooie dieren vind,
maar ook omdat het zulke goede slakkenbestrijders
zijn. Doe er alles aan: takkenhopen, blad laten liggen,
heggen, hagen en houtwallen. Eén keer de afgelo
pen 10 jaar hadden we een zieke jonge egel, die het
niet overleefde. "Voor een egel uit de opvang ligt je
tuin niet gunstig" zei ze, "teveel (provinciale) wegen
te dicht bij. Jammer, het leek me een mooie moge
lijkheid.

Gezocht
Wij zijn op zoek naar edities van Natuur Nabij vóor
2000
Graag contact opnemen met Martine van der Kaa
info@ivn-eemland.nl
Heeft u de Natuur Nabij liever digitaal ?
Stuur een mailtje naar :
info@ivn-eemland.nl
Heeft u extra tijd en zou u graag actief willen worden
binnen IVN eemland ?
Bel of mail voor een afspraak!
communicatie@ivn-eemland.nl
tel.06-42243827 (Carla Fransssen)

En dan een week later, als ik op een avond met de
zaklamp door de tuin loop, op zoek naar die grote,
bruine naaktslakken, struikelde ik bijna over iets. Een
grote, supergezonde egel! Hij (of zij) was net zo ge
schrokken als ik en kromp in elkaar. Daarna keken we
elkaar even in de ogen. Ik heb de egel overigens
(nog) niet meer teruggezien. Maar wie weet....
Nu nog even de bezette nesten zwaluwen in mijn buurt
tellen en het aantal doorgeven aan Leen de Niet.
Vooral bij de manege van Laseur zaten de laatste
jaren veel boerenzwaluwen. Dit jaar zijn de verwach
tingen slecht. Ik ben benieuwd! Op zoek naar de
volgende ontmoetingen!

Publiekswandelingen
Zaterdagavond 12 juli 2014
Zomeravondwandeling
Locatie: Kuil Van Drakesteijn, Lage Vuursche
Tijdstip:21.00 uur
Zondag 14 september 2014 om 14:00 uur
We gaan wandelen in een heidegebied. Een wande
ling met als thema: Heide
Locatie: wordt later bekend gemaakt op de website
Informatie: Martine van der Kaa (035-6011652)
Zondag 12 oktober 2014 om 14.00 uur
Herfstwandeling
Locatie: Buitenzorg, Baarn
Startplaats: Ravensteinselaan
Informatie: Niek Poort (0346-351477)
Zaterdag 25 oktober
Nacht van de Nacht, informatie op de website
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Indien onbestelbaar:
Ereprijsstraat 88,
3765 AL Soest

