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Nu de feestdagen weer naderen en de dagen telkens kor
ter worden kun je nog eens terug kijken wat het afgelopen
jaar allemaal gebracht heeft, maar ook vooruit kijken wat
er komend jaar allemaal op de rol staat. Eerst maar eens
wat hoogtepunten van het afgelopen jaar. De rondleidin
gen werden over het algemeen goed bezocht, met een uit
schieter naar de herfstrondleiding in oktober. Bas liep met
een groep van wel 20 ouders met kinderen naar padden
stoelen te zoeken. De gehele excursie trok ruim 50 be
langstellenden die na afloop ook nog eens een zakje pad
denstoelenbroed mee naar huis kregen. Ook de cursussen
werden goed bezocht, zodat we met enige tevredenheid
kunnen terugkijken op een goed jaar.
Voor volgend jaar staan er ook weer mooie dingen op het
programma, zoals een bomencursus, een plantencursus,
een cursus natuurfotografie en natuurlijk de vogelcursus
sen. We oriënteren ons op het ontwikkelen van zoge
naamde Stadssafari’s, een soort natuurwandeling door
een woonwijk met niet alleen aandacht voor de natuur,
maar bijvoorbeeld ook voor de waterhuishouding in zo’n
gebied en wat je daar als bewoner zelf aan bij kunt dra
gen. Denk aan de operatie Steenbreek, waarbij mensen
gevraagd wordt om hun tuin niet alleen te betegelen,
maar ook wat groen neer te zetten, of bijvoorbeeld een
regenton aan te schaffen.
We vergaderen de laatste tijd met 6 personen, waarbij ge
sproken kan worden van een prima “Genderbalans”.
Naast de bekende bestuursleden Lennie, Jan, Aad en ikzelf
zijn Thea en Nel aangeschoven om ook hun ideeën in te
brengen. Thea en Nel beschouwen het als een soort stage,
die naar ik hoop zal worden omgezet in een blijvende be
stuursfunctie.
Namens het bestuur wens ik eenieder mooie feestdagen
toe.
Henk Breij

Adres voor bijeenkomsten en cursussen
"De Arc"
Jeanne d' Arclaan 8 te Amstelveen

foto Henk Fritscheck
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De Groene Zegge
IVN Amstelveen - december 2019

Inhoud

Nieuwjaarsbijeenkomst
Het bestuur van IVN Amstelveen nodigt
leden, donateurs en belangstellenden uit om op
zondag 12 januari 2020
elkaar, onder het genot van een hapje
en een drankje,
een goed nieuwjaar te wensen.
U bent welkom tussen 12.00 en 14.00 uur in
“de Arc”, Jeanne d'Arclaan 8, Amstelveen.
Voorafgaand is er een rondleiding door
de Middelpolder,
start om 10.00 uur bij de Jeanne d'Arclaan.
Graag tot 12 januari 2020

IVN Amstelveen
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Senegal
Lekgeprikt tegen alle bacteriёn en virussen die Afrika teisteren, ging ik met drie vriendinnen en een Senegalees fami
lielid naar Senegal. Wij huurden een busje en toerden rond. Tijdens een overnachting in een lodge ging ik ’s morgens
met een theeketeltje om warm water vragen.
‘Goed koken, hoor!’
’Oui, oui’, brede grijns… gekke buitenlanders…
Een uur later, weer in het busje, riep ik plotseling dat ik ziek was en er meteen uit moest.
Overgeven, diarree, iedere tien minuten daana uit de auto struikelend, tussen de maïsvelden en na een uur moest ik
al vastgehouden worden bij het braken. Dood- en doodziek was ik.
Toen werden we voor de vierde keer in anderhalve dag aangehouden door de politie. Niet omdat onze kapotte voor
ruit met plakband aan elkaar hing en alles rammelde, maar omdat er vier blanken in zaten. Net voordat wij, ook voor
de vierde keer, een forse aanvulling op de levensbehoefte van de agenten moesten geven, rolde ik weer doodziek uit de
auto. Onmiddellijk bemoeide iedereen zich met ons, met en zonder uniform, en uit al het geroep begrepen wij dat er
dertig meter verderop een ziekenhuisje was.
In het aan alle kanten open stenen gebouwtje werd ik op een muurtje gelegd en werd de arts gehaald. De vloeren
waren een verlengstuk van de zanderige straten en overal lagen mensen op bedden in open ruimtes met vrouwen er
omheen, gekleed in prachtige kleuren, druk pratend onderwijl vruchten schillend voor de zieke familieleden. Afgeklo
ven botjes gooiden ze op de grond voor de rondlopende kippen en poezen. Het leek één grote gezellige picknick. Onze
Senegalese neef kreeg het voor elkaar dat ik in een wat rustiger kantoortje werd neergelegd. Ik kreeg, gloeiend van de
koorts, meteen een infuus terwijl ik iets afkeurends mompelde over voorkeursbehandeling, maar het ook wel best vond
zo. Diagnose: tyfus.
’s Nachts bleef een van de vriendinnen bij mij op een matras op de grond slapen en eindelijk verstomde het lawaai.
Om even bij te komen van alle emoties liep zij de gang op en zag tot haar verbijstering een voetbalgrote pad, vriende
lijk knorrend (van de honger?) de gang op hobbelen.
"Nu ben ik nooit meer ergens bang voor," dacht ze, "erger dan wat ik nu heb mee gemaakt, kan gewoon niet".
Wij waren de reddende dokter zo dankbaar dat wij hem later geld hebben gestuurd. Het is niet aangekomen. Ook bij de
grens zijn mensen die in hun levensbehoefte moeten voorzien.
Els Hellinga

Enkele activiteiten van de afgelopen herfst

Met de paddenstoelenwerkgroep: ons jaarlijkse uitje naar Nijenrode,
hét paddenstoelengebied bij uitstek.

Op 13 november sloegen de paddenstoelen- en de fotowerkgroep weer de handen
10 november: rondleiding door het Arboretum aan de Kalfjeslaan.

ineen en organiseerden gezamenlijk de inmiddels bekende "afscheidsavond", die
dit keer door ruim 40 mensen werd bezocht. Ga naar https://hfanywhere.nl/ablog/
voor het verhaal en de foto's van Henk Fritscheck over orchideeën aan de NoordHollandse kust.
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Til eens een steen op!
Terwijl ik dit schrijf hoor ik Mark Rutte op de achtergrond
zeggen dat het hem pijn doet de maximumsnelheid te
moeten verlagen. Mopperende mensen dat ze nu nog
vroeger van huis moeten. Daar valt nog wat op af te din
gen.
Vier jaar geleden waren we blij dat twee dochters met ons
wilden kamperen aan het Gardameer. We vertrokken
’s morgens om zes uur met de auto in de hoop de eerste
dag Oostenrijk te bereiken. Het was de warmste dag van
het jaar. Eenmaal voorbij het Ruhrgebied verschenen bor
den die een maximumsnelheid van 80 aangaven. Dat was
om asfaltschade te voorkomen. Iedereen hield zich eraan.
Alle auto’s reden precies even hard, twee of drie banen
naast elkaar. Dat ging honderden kilometers zo door. Er
waren die dag geen files. Dat had ik nooit eerder meege
maakt in vakantietijd op de Duitse autobahnen. Om zes
uur ’s avonds konden we een tent opzetten in de buurt
van Innsbruck. Een bijzonder vlotte reis en veel minder
brandstof gebruikt dan gewoonlijk! Sindsdien rijd ik nooit
meer 130.
De huidige maatregel wordt genomen om minder stikstof
uit te stoten. Waarom is die stikstof eigenlijk zo erg? Stik
stof is een belangrijk element om eiwit te kunnen maken.
De lucht bestaat voor 80% uit stikstof, maar dat is in een
vorm waar planten en dieren niets mee kunnen. Stikstof
verbindingen die wel de groei van planten bevorderen,
zitten in mest, kunstmest en dus ook in uitlaatgassen.
Een groot misverstand is dat mest goed is voor de natuur.
Laat op een bemest stukje grond de natuur zijn gang gaan
en je krijgt een beperkt aantal ruigteplanten die de rest
weg concurreren. Hoe zwaarder bemest des te minder
soorten. Op een gegeven moment heb je alleen nog
brandnetels.

In arme grond kan je grote diversiteit verwachten. Iedere
plant moet hard zijn best doen om zichzelf in leven te
houden. Andere soorten beconcurreren is nauwelijks aan
de orde. Bij een diversiteit aan planten kan je eveneens
een diversiteit aan dieren verwachten. Dat geldt voor die
ren die direct van de planten eten en ook voor de dieren
die daar weer van eten. En zo hangt de diversiteit van vo
gels onder andere af van de hoeveelheid stikstof in de
grond.
Als plantenliefhebber heb ik een flinke verzameling soor
ten in een heel klein tuintje. De grond is zanderig en daar
profiteer ik van. Ook heb ik een vijver die ik zo arm mo
gelijk houd. Planten die het goed doen worden gedeeltelijk
verwijderd. Met een soort roofbouw blijft het water arm
en de vijver soortenrijk. In het voorjaar geniet ik van de
bruine kikkers en salamanders. De kikkers zitten maar
een paar weken in de vijver. Zodra de kikkerdril is gelegd
vertrekken ze weer. De salamanders blijven wat langer,
maar aan het einde van de zomer zijn ze ook weg.
Deze herfst tilde ik een steen op en zag daar een fraai
stukje natuur. Er zaten een paar naaktslakken die een
groot aantal eieren hadden gelegd. Ook een paar jonge sa
lamanders hielden zich daar verscholen. Vermoedelijk
aten ze van de eieren. De steen heb ik niet terug gelegd.
De salamanders hebben vast een nieuwe schuilplaats ge
vonden. Veel vogels houden ook van slakkeneieren.
Henk Glas
VAN DE REDACTIE
Het is nu al een aantal maal voorgekomen dat sommige
abonnees “de Groene Zegge” niet hebben ontvangen.
Dat vinden wij heel vervelend en wij willen dit zoveel mo
gelijk voorkomen.
Per kwartaal (maart, juni, september en december) zen
den wij “de Groene Zegge” naar de drukker en die zorgt
ervoor, dat ons blad omstreeks de 18e in uw brievenbus
ligt.
Ons verzoek aan u is om het ons te melden wanneer u
meent geen “de Groene Zegge” te hebben ontvangen.
Melden aan: hettykok@outlook.com of
Dukdalf 44, 1186 WT Amstelveen.

foto Henk Glas

Wij zijn dolblij met uw kopij!!
Graag inleveren voor 10 februari 2020

foto Piet de Boer

IVN Amstelveen
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Het uur van de kraanvogel
Met negen leden van de vogelwerkgroep togen we het
weekend van Allerheiligen/Allerzielen naar Duitsland. Met
als bestemming de hoogveenmoerassen rond Diepholz bij
Osnabrück. Want daar zouden we ze ontmoeten, die par
mantige langnekken met hun melancholische trompet
klanken. Onderweg van hun broedgebieden in Noordoost
Europa naar Zuidwest Spanje. Rond Diepholz pikten ze
nog wat oogstresten van de akkers en sliepen ze in de
moerassen om daarna verder te trekken. ”Een paar dagen
geleden waren het er nog 40.000.” Dat gaf hoop. Want het
regende en het was koud toen we vertrokken.
Zaterdagmiddag staan we aan de rand van een troosteloze
vlakte. Lange gele grashalmen, wat lage struiken, hier en
daar een berkenboompje. Modder en water. Middendoor
loopt een klinkerweggetje naar de horizon. Verkeersbor
den om de 200 meter: verboden in de berm te parkeren.
De beschaving is nooit ver weg. Want het is al druk rond
de observatietoren. Het parkeerterrein staat vol auto’s en
busjes, de helft van Nederlanders. Ook langs het weggetje
steeds meer telescopen en telelenzen gericht op de weste
lijke hemel. Daar komen ze vandaan. Dit is niet zomaar
natuur. Dit is natuur…theater en dit weekend is de voor
stelling: Het uur van de kraanvogel. Met hopelijk duizen
den acteurs en een fraaie zonsondergang als decor. De
fotografen doen hun schietgebedjes.
De hele dag hebben we de akkers en weilanden al afge
speurd. Maar het is net Nederland: grote groepen kolgan
zen en grauwe ganzen. Ook hier, grote zilverreigers, blau
we reigers, kieviten, roeken, kraaien. Bij de Dümmer See:
eenden, wilde eenden, tafeleenden. Ook dodaarsjes en
grote zaagbekken. En daar heel in de verte, dat donkere
puntje in een kale boom: een jonge zeearend. Tot iemand
roept: hier vlakbij op die boom in het water: nog één! Dit
keer een lichter, volwassen exemplaar. Het enthousiasme
groeit als die ‘oude’ wegvliegt om vijf honderd meter ver
derop naast het ‘jong’ plaats te nemen. (“Let maar niet op
die vogelaars uit Amstelveen, jongen, die doen echt niks”)
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foto Marga Ronhaar

Maar de tijd dringt. Straks zijn we te laat. Waar is de af
slag naar de Observationsturm? Dan toch… op die
maïsakker, vlakbij, tien, twintig kraanvogels. Nee! Daar
even verder: honderd, tweehonderd. Of nog meer? Een
grijs lint van statig voortstappende ‘Kraniche’ die af en
toe wat oppikken. We duiken met de auto’s de berm in.
Raampjes open voor verrekijkers en foto’s. Een toeterend
busje laat horen, dat we niet allemaal vogelaars zijn.
Nee, niet uitstappen! dan vliegen ze weg!
Tevreden voegen we ons even later bij de ‘collega’s’ rond
de toren. Die mooie zonsondergang lijkt er ook van te
komen. En dan begint het. Horen we ze al komen? Een
kriebelig zwart lijntje aan de horizon strekt zich uit tot in
linie of scherpe V vliegende vogels. Ze passeren ons links
en rechts om ver weg (onzichtbaar voor ons) in het water
neer te strijken. Tientallen, soms honderden. Het gaat
maar door. Af en toe kleine groepjes en enkelingen die
blijkbaar hun familie onderweg zijn kwijtgeraakt en over
ons hoofd roepend voorbij vliegen. En de ondergaande
zon doet ook mee! Na een goed uur is het bijna donker en
is de voorstelling voorbij. Sprookjesachtig….noemt ie
mand van ons het. Filerijdend terug naar de hoofdweg
passeert ons een groep ‘laatkomers’. Oh nee, dat zijn weer
kolganzen. Langzamerhand gaan we weer op huis aan.
Het was een mooi weekend. We logeerden in een oud (en
oud-)nonnenklooster waar de kamers namen van Äbtis
sinnen en Priorinnen uit vroeger eeuwen hadden en bui
ten mezen (glanskoppen!), boomklevers, ringmussen en
goudhaantjes rondvlogen. Dank aan Aleid en Peter Paul
voor de organisatie, Marleen en Jan voor het rijden en ie
dereen (Hetty, Corry, Diana, Trudy) voor appeltaart, cake
en gezelligheid. En natuurlijk bedanken we de kraanvo
gels ook!
Een onvergetelijke ervaring.
Hans Koster
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Boerenopstand

Ik moet bekennen dat ik stiekem met enig leedvermaak
heb gereageerd op het stikstofvonnis van de Raad van
State. Eindelijk won de natuur het eens van de economie,
en bleken vergunningen voor staluitbreiding, bouwpro
jecten e.d. niet meer te kunnen worden uitgegeven. Ne
derland op slot, maar er moest wel een oplossing komen.
Omdat ruim 40% van de uitstoot van stikstofverbindingen
afkomstig is van de landbouw leken maatregelen op dat
terrein het meeste resultaat te zullen opleveren. Een
D66-kamerlid stelde voor om de veestapel te halveren.
Dat plan was de aanleiding tot grote demonstraties van
boze boeren. Bij sommigen leidde de woede tot agressief
gedrag: zij trokken met hun trekkers over de snelwegen
naar Den Haag, bezetten het Malieveld, verbouwden het
tot een modderpoel, en maakten sprekers met wie zij het
oneens waren het spreken onmogelijk. Vervolgens gingen
zij naar de provinciehuizen: als het provinciebestuur niet
zwichtte voor hun eisen werd de voordeur geramd, zoals
in Groningen. De naam 'Farmers Defence Force' klonk
behoorlijk dreigend. Op onprettig nieuws werd gereageerd
met ongeloof: vanwege de cijfers van het RIVM werd dat
gerenommeerde instituut belaagd. Ook werd het publiek
bang gemaakt met spookverhalen over een nieuwe hon
gerwinter. Onzin: driekwart van onze landbouwproducten
wordt geëxporteerd, dus met een gehalveerde veestapel
houden we nog ruim voldoende melk en vlees over.
Tot nog toe hebben de meeste boeren Pavlov-reacties
vertoond op overheidsmaatregelen. Toen het melkquotum
werd afgeschaft kochten zij meer koeien, waarna uiter
aard de melkprijs daalde. Als er strengere milieueisen
werden gesteld aan varkensstallen gingen zij van 500
naar 1000 varkens; intussen brengt varkensvlees weinig
meer op (al merk je daar als consument niet veel van).
Jarenlang is dit beleid van dalende meeropbrengsten van
overheidswege gestimuleerd, terwijl allang duidelijk was
dat de grenzen werden overschreden. De EU-landbouw
politiek die grote bedrijven bevoordeelt zorgt voor een
perverse prikkel. Tijdens het eerste kabinet-Rutte (waar
bij rechts Nederland zijn vingers mocht aflikken) werd
door staatssecretaris Bleker de Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS) bedacht: uitbreidingen en bouwprojecten
mochten doorgaan, als dat maar werd gecompenseerd
door stikstof-beperkende maatregelen elders. Toen, en
ook al eerder, klonken er waarschuwingen dat het niet
zou werken.
De CDA-politici die toen verantwoordelijk waren nemen
nu laf afstand van hun bedenksels van destijds. Bleker,
herenboer in Mongolië, zei dat de kwestie zo ingewikkeld
was dat hij zich er weer in moest verdiepen, maar riep de
boeren wel op niet te buigen voor ‘veganistische losers’.
Op de vooravond van het bouwprotest zei Verhagen, voor
man van Bouwend Nederland, tegen Trouw dat hij niet
verantwoordelijk was voor de PAS; die was ingevoerd door
staatssecretaris Dijksma, opvolgster van Bleker. Toen
Bleker onder zijn ministerschap de PAS had voorgekookt
had hij ‘niet meegekeken’. Ook nu willen veel CDA-leden
nog niet meegaan in een voorstel om milieuvriendelijker
te gaan boeren.

IVN Amstelveen

Wat betreft stikstofverbindingen in lucht en bodem is de
intensieve veeteelt met haar mestoverschot de grootste
boosdoener. Wij zullen dus toch toe moeten naar minder
vee, en moeten inzien dat ons kleine land niet de tweede
landbouwexporteur ter wereld (na de VS) kan blijven.
Remkes: ‘niet alles kan tegelijk’. De race naar de bodem
met steeds lagere prijzen moet stoppen; dat betekent wel
dat de consument aanmerkelijk meer zal gaan betalen
voor zijn voedsel, met name melk en vlees. Zoals een
kwaaie boer tegen een journalist opmerkte: “omdat wij
zo’n lage prijs krijgen voor onze producten, maken zij
elke zomer een vliegreisje naar de zon”. Als dat reisje een
keer moet worden overgeslagen snijdt het mes voor het
milieu aan twee kanten!
Gert-Jan Roebersen

foto Elly Riemens

HAIKU
Nachten lengen nog
duisternis verdringt de dag
maar een Ster licht op.
Jan van der Kooij, Leiderdorp

Nieuwe vogelatlas van A'dam

De Vogelwerkgroep Amsterdam wil een nieuwe broedvo
gelatlas van haar werkgebied maken, als opvolger van
‘Sijsjes en drijfsijsjes’, een uitgave uit 1996. In de afgelo
pen 25 jaar is er veel veranderd in en rond Amsterdam.
Gebundelde recente gegevens uit nieuw veldwerk leveren
ongetwijfeld nieuwe inzichten op.
Na het verschijnen van de ‘Atlas van Noord-Hollandse
broedvogels’ (2010) en de ‘Vogelatlas van Nederland’
(2018) vindt de Amsterdamse vogelwerkgroep het tijd
voor een atlas van de eigen omgeving, niet alleen van
broedvogels maar ook van wintergasten. De gegevens zijn
en worden verzameld in de periode 2018-2022. Ook de
Vogelwerkgroep van IVN Amstelveen zal bijdragen leveren
aan dit project.
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In gesprek met Carla de Bruijn
“Mijn liefde voor de natuur is op een nogal rare manier
ontstaan. Ik werkte tussen 1968 en 1976 in het Wilhelmi
na Gasthuis in Amsterdam als researchassistente op de
afdeling experimentele cardiologie. In die tijd heb ik ook
mijn middelbareschooldiploma gehaald. De hoogleraar
van de afdeling waar ik werkte zei: “als jij gaat studeren,
dan heb ik daarna een baan voor je!”, in de veronderstelling
dat ik medicijnen zou gaan studeren. Maar met al die art
sen om me heen gedurende zeven jaar was ik daar niet al
te vrolijk over en dacht: ”ik ga geen medicijnen studeren
maar biologie”. Dus ben ik met de studie biologie begon
nen en dat vond ik zooo leuk! Ik dacht ”de ballen met je
baan bij het ziekenhuis, ik ga gewoon verder met biologie!
“ Vanwege verhuizing en zwangerschap heb ik die studie
niet afgemaakt.
Later, toen we in Amstelveen woonden en de oudste drie
jaar was, heb ik de natuurgidsencursus bij het IVN Am
sterdam gedaan. Nadat ik die had afgerond ontmoette ik
Els Poel die net het IVN Amstelveen had opgericht. Els
zei: ”jij woont in Amstelveen, dus jij hoort bij ons!” Ik ben
lange tijd lid geweest van beide afdelingen. Daarnaast
werkte ik ook zes jaar lang als vrijwilliger, met veel liefde
en plezier in de werkgroep ‘Kind en Dier’ in het ziekenhuis.

Toen mijn jongste dochter naar de kleuterschool ging zag
ik in de Volkskrant een advertentie waarin stond dat de
VU begon met een deeltijdopleiding psychologie. Ik
dacht: ”dat is de ideale oplossing: een schriftelijke studie is
makkelijk te combineren met de verzorging van kleine kinde
ren”. Op het eind van de studie vroegen ze me of ik wilde
werken als coördinator voor het postdoctorale onderwijs
klinische psychologie aan de VU en UVA. Inmiddels waren
de kinderen groter en was het gemakkelijk te combineren.
Ik heb een paar jaar drie dagen in de week als coördinator
gewerkt. Toen de opleiding gevisiteerd werd door de
overheid was er in Amsterdam ook een opleidingsinsti
tuut voor de GGZ, de ‘Rino’, waar men psychotherapieopleidingen kon volgen. De universiteiten besloten de op
leiding onder te brengen bij de Rino, en ik ben meegegaan.
Mij werd gevraagd om beide opleidingen te coördineren,
en zo ben ik vijf dagen in de week gaan werken
Bij de Rino heb ik in totaal zeven jaar gewerkt. Ze organi
seerden ook avond-nascholingscursussen waar ik als
deelnemer aan meedeed. Ik ben kampioen avondonderwijs.
Daar kwam ik iemand tegen die net een eerstelijns psy
chologenpraktijk had opgezet in Amstelveen. Zij zei: “jij
bent zo zorgzaam en lief, wil je niet bij ons komen werken?”
En ik denk altijd “als jij vindt dat ik dat kan, dan wil ik dat
wel doen”. Dus zei ik ja. Vervolgens werd ik eerstelijns en
gezondheidszorgpsycholoog.
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Mensen vragen me weleens nu ik kanker heb: ‘vind je het
niet erg?’ Dan vergelijk ik het met mijn vrijwilligerswerk
voor ‘Kind en Dier’ in het ziekenhuis. Daar heb ik zoveel
zieke kinderen gezien en dat gaat je zo aan het hart, die
hebben nog niks gehad aan hun leven. Ik zeg altijd: “al leg
ik nu het loodje, ik heb niets te klagen, ik heb veel gedaan, veel
gelachen en mijn nieuwsgierigheid bevredigd, ik heb me nooit
verveeld, het is prima zo”.

Na mijn 50ste heb ik weer zes jaar als vrijwilliger meege
daan met ’Kind en dier in het ziekenhuis’. Toen ik steeds
meer tijd had werd ik weer actiever bij het IVN, afdeling
Amstelveen. Willem Colenbrander gaf daar een ‘opfriscur
sus’ voor gidsen die ik heb gedaan. Ik ben met de rondlei
dingen mee gaan lopen, en met de voorrondleidingen be
sloot ik opeens ”nu ga ik zelf rondleiden”. De oudere IVN
gidsen zeiden ”je was er ineens, zomaar, out of the blue, we
wisten niet wie je was!”
Het IVN-bestuur lag toen een beetje op zijn gat, ze zoch
ten nieuwe bestuursleden en ik zei dat ik wel wilde mee
werken, maar geen officiële functie. In die tijd waren er
ook al te weinig mensen in het bestuur en toen ik een keer
niet aanwezig was bij een vergadering hebben ze me tot
voorzitter gebombardeerd. Uiteindelijk heb ik dat zes jaar
met veel plezier gedaan!

december 2019

Katja Sienknecht organiseerde in 1998 voor het eerst de
cursus ‘eten uit de natuur’ waaraan ik deelnam. Een jaar
later vroeg Katja of ik de cursus samen met haar wilde
geven en dat doen we nu nog steeds. Ik heb de cursus
samen met Wies en Aleid ook in Amstelveen gegeven.
Later volgden het Twiske en IVN Vecht en Plassen. Bij de
Hortus Botanicus heb ik vaak met een kraam gestaan op
de najaarsmarkt. Het is zo basaal, met je handen in de
aarde, dat eten uit de natuur. Ik ben absoluut anti-alco
hol, maar wat ik het leuke vind aan alcohol is dat mensen
al heel vroeg ontdekten dat als je bijvoorbeeld fruit liet
liggen, dat het ging rotten en gisten. En als je daar iets
mee deed, het weer ontsmettend en conserverend werkte.
Dat de alcohol die ontstond uit de overvloedige fruitoogst
ervoor zorgde dat je er in de winter ook wat aan had.

Vlierbloesempannenkoeken
250 g zelfrijzend bakmeel, 1 ei, 4½ dl melk, snufje
zout, 1 kop vlierbloesem.
Pluk in de vroege morgen rijpe vlierbloemen en laat
deze in een met een doek afgedekt mandje enkele
uren op een warme plaats staan. Dan zullen alle
bloemen van de schermen opengaan en gemakke
lijk van de schermen geschud kunnen worden.
Schud ze uit op een schone doek en gebruik een
kopje van deze bloesems als vulling voor de pan
nenkoeken. Maak een beslag van de melk, het los
geklopte ei en het bakmeel, voeg de bloesems en
een snufje zout toe. Bak de pannenkoeken in de
hete boter of olie en serveer warm met suiker en
eventueel kaneel.

Muntchutney
4½ dl appelazijn, 4 tl mosterdpoeder, 2 middel
grote uien, 75 g rozijnen zonder pit, 450 g halfzoe
te geleisuiker, 450 g handappels, 225 g verse
muntblaadjes, snufje zout

Toen ik jong was zeiden ze op het lab dat mijn opvallend
ste eigenschap mijn nieuwsgierigheid was en dat is altijd
zo gebleven. Als ik nu naar mijn kleindochter kijk, zie ik
dezelfde nieuwsgierigheid. Als ik haar een madeliefje laat
zien komt ze even later aanzetten met een zelf geplukt
madeliefje. Bij een paardenbloem gaat ze er gelijk aan
ruiken, dat heb ik haar ook geleerd. Het is de nieuwsgie
righeid die je gebruikt om de buitenwereld voorspelbaar
en betrouwbaar te maken. Als je buiten loopt en echt om
je heen kijkt naar de planten en bomen krijg je een gevoel
van vertrouwdheid met je omgeving, dan loop je niet
meer op het landschap, maar in het landschap. Zo word je
vanzelfsprekend onderdeel van de natuur, je mag er zijn,
je hoort erbij. En dat probeer ik tijdens de rondleidingen
en cursussen ook over te brengen.”
Carla vertelt in haar excursies graag over oude mythes en
Bijbelverhalen bij de planten, gecombineerd met levens
wijsheden. Zie hiervoor de video, met vele aanvullende
tips en trucjes voor kinderen én voor volwassenen!
Edith Otten en Monique Smit
Paardenbloemgelei
Pluk per liter water 250 mooie open bloemen, laat
ze een paar uur in de zon liggen en kook ze dan
zachtjes een uur met een in stukken gesneden ci
troen en sinaasappel. Filtreer het mengsel en maak
de gelei af met halfzoete geleisuiker.

IVN Amstelveen

Doe de azijn in een pan en voeg het mosterdpoeder
toe. Al roerend langzaam aan de kook brengen.
Schil de appels en uien en hak ze fijn. Voeg dit
samen met de muntblaadjes bij het vocht in de pan.
Laat 10 min. zachtjes koken. De rozijnen en het
zout toevoegen en nog 5 min. koken samen met de
geleisuiker. In gesteriliseerde potjes doen en goed
afsluiten met deksels die zuurbestendig zijn.

Bekijk het uitgebreide interview op Youtube: Deel 1 t/m 5:
IVN docent en natuurgids Carla de Bruin vertelt.

CV Carla de Bruijn:
Gidsendiploma gehaald in Amsterdam, 1983 – 1984
Kind en Dier in het ziekenhuis, 1984–1991/1996–2002
Opfris-cursus voor gidsen en weer gaan gidsen, 1997
Gidsenoverleg gestart, 1997
Cursus eten uit de natuur, les gegeven vanaf 1999
Bestuursvoorzitter IVN Amstelveen, 2000 – 2007
Groenraad Gemeente Amstelveen, diverse jaren
Grassencursus gegeven, 2005, 2007
Docentencursus gevolgd, 2007
Natuurgidsencursus gegeven 2009, 2014
BCN (begeleidingscommissie-natuurgidsencursus)
Knuffelen met kleine dieren in Artis als vrijwilliger 2015 –
2016
Deelname aan bijna alle werkgroepen
IVN zomerweek, deelname coördinatieteam en
kinderactiviteiten, 1997 – 2018
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Waarnemingen

foto Marry de Boer

Augustus
We gaan naar de Waverhoek, het is er niet erg druk met
vogels en het riet staat zo hoog dat we een ladder nodig
hebben om er overheen te kijken. We zien daar toch wel
het een en ander. Onder andere roodborsttapuit, kleine
karekiet, kemphaan, grutto, kievit, lepelaars en rondvlie
gende buizerds.
Een week later gaan we naar de Marker Wadden. In een
plensbui naar Lelystad, om 10.00 uur op het schip de Abel
Tasman, om 11.00 uur aankomst op het hoofeiland. Daar
worden we uitgeladen en mogen we tot 14.30 uur doen en
laten wat we willen. Het blijft droog. We wandelen van de
ene observatiehut naar de andere. Een wandeling van 7
km over paden. We zien grote aantallen oeverzwaluwen
en maar 3 boerenzwaluwen, visdieven met nog bedelende
jongen, 2 overvliegende gierzwaluwen, zwarte sterns, tu
reluurs, witte kwikken en 2 bontbekplevieren. Het wordt
er mooi. Ik neem me voor ieder jaar een keer te gaan kij
ken.
In de wijngaard hoor ik geen vogels meer, en zie alleen
maar eenden die van de druiven aan het snoepen zijn. De
netten moeten er weer op!
Oeps, wespen in de wijnaard, er is een grondnest gevon
den tussen de druiven en diverse vrijwilligers zijn al ge
stoken. Het nest moet weg. Niemand durft het betreffende
veld meer op.
Ook in het A’damse Bos is het rustig, alleen een merel en
boomklever laten van zich horen.
’s Avonds on 21.15 uur zien we tussen de Ouderkerkerplas
en afslag Amstelveen 7 ooievaars op even zovele lan
taarnpalen staan.

De vogelwerkgroep maakt het standaard rondje NoordHolland. Bij de Abtskolk zien we een groepje tapuiten en
baardmannetje en rietgors, verder zien we een heleboel
bontbekplevieren, gele kwikstaart, 1 casarca, ca. 300
goudplevieren, 4 dodaarzen, groenpootruiter, 4 kanoeten,
3 kleine zilverreigers, 5 krombekstrandlopers en een hele
boze boer! Kneu en kluut, lepelaar, 3 paapjes, pijlstaart,
een groepje putters, 1 rotgans, tafeleend, waterral en wa
tersnip en zwarte stern. Een prachtige dag!
In de wijngaard zie ik een groepje putters overvliegen.
Een best wel lastig rondje rond de Gaasperplas levert niet
veel vogels op. Roodborst, merels, kokmeeuwen, fuut en
wilde eend op. Een deel van het park was nog afgesloten
na een festival.
Ook in de Groene Jonker is het rustig, ook wat bezoekers
betreft. We zien heel veel ganzen, ook de grote canadese
gans, 2x een havik, bruine kiekendief, buizerd, tjiftjaf.
Door het hoge riet is er geen zicht op de plasjes.

grauwe franjepoot

foto Marga Ronhaar

September
In het A’damse Bos slechts een zingende roodborst en
blauwe reigers. In de tuin van Marga is het veel leuker,
kool- en pimpelmees en tjiftjaffen vliegen rond in een
boompje.
We gaan naar BurghHaamstede en blijven daar een mid
week. We proberen het nieuwe observatiecentrum te be
reiken maar dat lukt niet. Het water op het pad staat te
hoog, zelfs boven de hoge wandelschoenen. Bij thuis
komst stuur ik Natuurmonumenten en Vogelbescherming
Nederland een mailtje hierover.
We horen/zien een Cetti’s zanger, dodaars, flamingo’s
(lekker dichtbij, links van het haventje van Battenoord),
veel goudplevieren, 2x een grauwe franjepoot, grote en
kleine zilverreigers, kemphaan, kleine strandloper, lepe
laars, middelste zaagbek, pijlstaart, een grote groep put
ters rondvliegend boven een akker, 60+ rosse grutto’s,
ruigpootbuizerd, smelleken, smient. Ook nu weer 5 tapui
ten bij elkaar, vast gezamenlijk op trek, 2 overvliegende
visdieven, zwarte ruiter, wintertaling en ook bij Batten
oord een zingende wulp.

foto Jeannette Schenk
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foto Diana Erkelens

November
Op 1 november vertrekken 9 leden van de vogelwerkgroep
naar Duitsland voor kraanvogels. We verblijven in een
voormalig nonnenklooster uit 1194. Gelukkig is de bin
nenkant wel aangepast aan de huidige tijd. We komen ’s
middags aan, niemand aanwezig, we gaan op speurtocht
door het oude gebouw. Pas na een telefoontje van een
schoonmaakster komt er iemand om ons de kamers te
wijzen. Alle kamers dragen de naam van een vroegere
abdis. Ik hoop dat de mijne geen gekke dingen heeft ge
daan, stel je voor dat ze komt spoken. Alles kraakt en
piept ook in het klooster, de trappen, de vloer. Spannend
maar heel erg leuk.
Een verslag over onze tocht wordt geschreven door Hans
Koster
Marleen Andriessen
foto Jeannette Schenk

Oktober
Het is overal rustig, rondvliegende buizerds, zingende
roodborst en boomklevers. Dat is het wel zo’n beetje.
Hans D. ziet gelukkig bij Muiderberg weer de eerste kleine
zwanen.
Met de vogelwerkgroep naar de Amsterdamse Waterlei
dingduinen. We horen de bladkoning maar zien hem niet,
we zien wel veel koperwieken, een zwarte mees, een keep
tussen de vinken, roodborsttapuiten, goudhaantje en
prachtige paddenstoelen. Wollige bundelzwam, grote
prachtvlamhoeden en heel veel meer.
In de wijngaard waar de laatste druiven worden geoogst
hoor ik 2 roepende buizerds. Ze zijn aan het dollen met
elkaar.
Vlak bij huis zie ik een vink in het plantsoen, de volgende
dag zit de vink in de acacia vlakbij het raam mét een
vrouwtje. De kauwen zijn weer op zoek naar kapot gere
den eikels. Een groepje van 8 vogels is hier dagelijks mee
bezig.
In het A’damse Bos zijn de paddenstoelen bijna onder het
vele gevallen blad verdwenen. Alleen een paar boomkle
vers zijn te horen.

foto Marry de Boer

wollige bundelzwam

IVN Amstelveen

foto Henk Breij
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Vooraankondiging Bomencursus
WELKE BOOM IS DIT?
Op 9 en 30 mei en 13 juni 2020 wordt op drie zaterdagochtenden van 10.00 tot ca. 12.30 uur een cursus
“loofbomen herkennen” gegeven.
Na een beknopte inleiding in het leslokaal aan de Jeann d’Arclaan, gaan we in de omgeving op pad om bomen te
bekijken.
Aan het eind van de cursus herken je 10-15 bomen.
Voorkennis is niet nodig.
Maak boomliefhebbers in uw omgeving vast attent op deze minicursus.
Nadere informatie volgt in de Groene Zegge van maart.
Jeanine Brederoo
Bomenwerkgroep IVN Amstelveen

Plantencursus
In deze cursus doe je basiskennis op over wilde
planten. Hoe herken je een plant en breng je haar
op soort, tot welke plantenfamilie behoort de plant
en in welke omgeving gedijt ze het best? We be
handelen de kenmerken van de 13 belangrijkste
plantenfamilies.
De excursies zijn in de omgeving van Amstelveen.
De prijs van de cursus is € 50 per persoon voor
leden en € 55 per persoon voor niet leden. Dit is
inclusief het cursusboek en koffie/thee tijdens de
cursusavonden.
Heukels' flora van Nederland of Heimans, Heinsius en
Thijsse's geïllustreerde flora van Nederland is handig
om te hebben en een (juweliers)loepje (min. 10x)
maakt het determineren een stuk makkelijker. Er
kunnen 20 mensen deelnemen aan de cursus.
Wacht dus niet te lang met je opgeven! Je kunt je
opgeven door een berichtje te sturen naar planten
cursusamstelveen@gmail.com
De cursus wordt gegeven door Henk Glas,
Frank-Peter Scheenstra en Aleid Offerhaus

Cursusavond Excursie

Locatie excursie

do 9 april

za 18 april

Thijssepark

do 14 mei

za 16 mei

Egelpad

do 4 juni

za 6 juni

Thijssepark

do 18 juni

za 20 juni

Kennemerstrand

Cursus Natuurfotografie
Komend voorjaar organiseert de fotowerkgroep voor de
tweede keer de Basiscursus Natuurfotografie.
De cursus beslaat drie avonden en een zaterdagexcursie
naar Het Thijssepark.
Programma en data:
19 maart

Technische zaken omtrent de camera
(camera meenemen).
Diafragma, sluitertijd, ISO.

26 maart

Witbalans, scherpstelling en
compositie.
Hoe fotografeer je bloemen.
Opdracht voor de excursie.

28 maart

Excursie Thijssepark.
Aanvang 9.00 uur.
Na afloop koffie bij Abina.

2 april

Hoe fotografeer je vogels,
paddenstoelen, landschappen,
vlinders en libellen.
Nabespreking foto’s gemaakt tijdens
de excursie.

De avonden zijn steeds vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur.
De cursuskosten bedragen 50 euro voor leden/donateurs,
anders 60 euro.
Er is slechts plaats voor 12 cursisten, dus wees er snel bij.
Je kunt je opgeven door een email te sturen naar:
HFANYWHERE@XS4ALL.NL.
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Activiteitenoverzicht 2019 – 4
2019
za 14 dec: KNNV-Amsterdam Lezing over Glasaal en
Schieraal door Bert Griffioen. Aanvang 20.00 u. Plaats:
Kantine van DNO (de Nieuwe Ooster), ingang Rozenlaan,
Asd. Toegangshek is tussen 19.30 – 20.00 u. geopend (ook
voor auto's) na 20.00 u. dicht. Info: www.knnv.nl
zo 15 dec: IVN Amsterdam Winterwandeling door de om
geving van het Westerpark met aandacht voor de natuur
en de geschiedenis van het park. Duur: 10:30 – 12:00 u.
Verzamelen bij het standbeeld v.d. verdwenen boer aan de
Molenwerf, nabij Sloterdijk. Info Johannes Kunst,
06-28111632 (alleen bellen op excursiedag)
zo 22 dec: Landschap Noord-Holland Vogelexcursie Bui
tenplaats Leyduin, Vogelenzang. Duur van 11:00 – 12:30
uur. (website Landschap Noord-Holland onder Natuur
uitjes).
2020
zo 5 jan: IVN Amsterdam Winterwandeling in het Bea
trixpark, Amsterdam, o.l.v. Henk Wolters en Mien Ver
mue. Thema: Winterkenmerken en winterbloeiers. Duur:
14:00 – 15:30 u. Start: Parkingang Diepenbrockstraat, t.o.
de H.Heijermansweg, Amsterdam
Info:henk.snezana@kpnmail.nl , 020-6644506.
zo 12 jan: IVN Amstelveen natuurexcursie naar de Mid
delpolder Amstelveen. Start om 10.00 u., verzamelen bij
‘De Arc’ Jeanne d’Arclaan 8, Amstelveen.
Thema: Winter of is het al voorjaar?
Roerdomp ?
*)Info
zo 12 jan Nieuwjaarsbijeenkomst IVN-Amstelveen van
12.00 u. – 14.00 u. in ‘de Arc’,
Jeanne d’Arclaan 8, Amstelveen
zo 9 feb: IVN Amstelveen natuurexcursie langs de Poel
start om 10.00 u. Verzamelen om 10.00 u. bij de Urbanus
kerk in Bovenkerk.
Thema: Ook in de winter zijn levenstekens te vinden
*)Info
za 15 feb: KNNV – Amsterdam Lezing “De grote over
tocht” door Paul Wittkämper. Aanvang 20.00 u. Plaats:
Kantine van DNO (de Nieuwe Ooster), ingang Rozenlaan,
Asd. Toegangshek is tussen 19.30 – 20.00 u. geopend (ook
voor auto's) na 20.00 u. dicht.
Info: www.knnv.nl
vr 21 feb: KNNV-Amsterdam Sneeuwklokjeswandeling in
het Amsterdamse Bos o.l.v. Ria Simon. We verzamelen om
10.00 u. op de hoek van Amsterdamseweg/ Oude Karsel
aan, Amstelveen. Gedeeltelijk lopen we over ruiterpaden
(trek geschikt schoeisel aan) naar de sneeuwklokken
Info: www.knnv.nl

IVN Amstelveen

za 22 feb: KNNV – Amsterdam Boomknoppenexcursie in
het Beatrixpark o.l.v. Henk Wolters. Start om 11.00 u. bij
de ingang van het Beatrixpark, Diepenbrockstraat (t.o. H.
Heijermansweg). Duur van de wandeling 2 1/2 uur.
Info: www.knnv.nl
za 7 mrt: KNNV – Amsterdam Vroege Stinsenplanten
wandeling in de heemparken van Amstelveen o.l.v. Ria
Simon. We verzamelen om 10.00 u. bij de Prins Bernhard
laan (in de kniebocht van de Amsterdamseweg)
Info: www.knnv.nl
zo 8 mrt: IVN Amstelveen natuurexcursie door het park
van Wester-Amstel, Amsteldijk Noord 55 te Amstelveen.
We starten om 10.00 u. bij de ingang van het park.
Thema: Historische buitenplaats: Stinsenplanten
*)Info
wo 18 mrt Algemene Ledenvergadering IVN Amstelveen
in De Arc, Jeanne d’Arclaan 8, Amstelveen. Aanvang
19.30 u. (nadere informatie in volgende Groene
Zegge)
*)Info

natuurwandelingen door natuurgidsen van IVN
Amstelveen
Désirée Kumar tel. 06-36033539.
(www.ivn.nl/afdeling/amstelveen/activiteiten)
Kinderactiviteiten

IVN Amsterdam organiseert deze op incidentele basis
informatie hierover op www.ivn.nl/afdeling/amsterdam
Zie ook www.amsterdamsebos.nl
Activiteiten bevriende organisaties
- KNNV afdeling Amsterdam
Alle cursussen, excursies en lezingen op
www.knnv.nl/amsterdam.
E-mail: excursies@amsterdam.knnv.nl
- Vereniging “ De Oeverlanden blijven”
Activiteiten zie www.oeverlanden.nl
- Tuinvereniging “Langs de Akker”
Langs de Akker 2, Amstelveen.
Activiteiten zie www.langsdeakker.nl
- Amsterdamse Bos, De Boswinkel,
Bosbaanweg 5, 1182 DA Amstelveen.
Open di t/m zo 10 - 17 uur.
Informatie: tel.020 5456100; www.amsterdamsebos.nl
email: deboswinkel@amsterdam.nl
- De Heimanshof
Wieger Bruinlaan 1 te Hoofddorp
De Heimanshof is een wilde plantentuin en struintuin
met boomhut. Open: ma/vr 8.30 u – 17.00 u.
za/zo (15 april – 1 okt.) 13.00 u - 17.00 u.
Overige informatie www.deheimanshof.nl of evt.
De Kijkdoos 023 562 9124
- Natuurvereniging De Ruige Hof
Tuinhuis, Abcouderstraatweg 77,
1105 AA Amsterdam Zuidoost.
De Ruige Hof is op maandag en woensdag geopend
tussen 10-17 uur en tijdens activiteiten.
Zie de Activiteitenkalender: www.deruigehof.nl
Tel. 0294-285021, e-mail: post@deruigehof.nl.
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Van de penningmeester

Ledenadministratie

Contributie
Met ingang van 1 januari
contributiebedragen:
Lidmaatschap
Gezinsleden
Donateurs

Vriendelijk verzoek aan al onze leden en donateurs om
wijzigingen in e-mailadres, woonadres en/of telefoonge
gevens zo vlug mogelijk aan mij door te geven. *

2020 gelden de volgende
€ 24,00
€ 9,00
€ 15,00 (minimale bijdrage)

Meld je je aan als lid, gezinslid of donateur ná 1 septem
ber, dan geldt een korting van 50% voor het lopende ver
enigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot
en met 31 december.
De contributiebedragen worden eenmaal per jaar per
e-mail in rekening gebracht. Leden en donateurs van wie
geen e-mailadres bekend is, ontvangen de contributiefac
tuur per post.
Contributiefacturen 2020
De contributie- en donatiefacturen voor 2020 zullen
medio december 2019 per e-mail worden verstuurd aan
onze (gezins-)leden en donateurs (m.u.v. onze landelijke
leden) van wie ik een e-mailadres heb.
Heb je een e-mailadres dat je niet of nauwelijks gebruikt,
laat het me dan weten (mijn contactgegevens staan op
pagina 2 van De Groene Zegge) want dan stuur ik je de
factuur per post toe. Is er geen e-mailadres bekend, dan
ontvang je de contributiefactuur per post.

Wil je je afmelden als lid of donateur? Dat kan door vóór
15 november van het lopende verenigingsjaar een mailtje
of een brief te sturen naar de ledenadministratie. *
Wijzigingen in de vorm van je lidmaatschap (bijvoorbeeld:
je wilt liever actief lid zijn i.p.v. donateur of andersom)
graag doorgeven aan de ledenadministratie vóór het einde
van het lopende verenigingsjaar.
* Mijn (e-mail)adresgegevens staan op pagina 2 van De
Groene Zegge.
Lennie Stegeman, Penningmeester en Ledenadministratie

Lennie Stegeman, Penningmeester en Ledenadministratie

IVN Lettersudoku dec 2019

AIKMNSTWZ
Tabel van de IVN lettersudoku zo invullen, dat elke rij,
elke kolom en elk 3x3 blok alle letters bevat die onder
de lettersudoku staan.
Op 10 januari staat de oplossing op de website van
IVN Amstelveen
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Coördinatoren

Paddenstoelenwerkgroep
Henk Breij : 6410179

Rondleidingen
Désiree Kumar : 0636033539

Plantenwerkgroep
Henk Glas : 6470737

Tentoonstellingen
Jeanine Brederoo : 6435836

Vleermuizenwerkgroep
Jan de Jong : 0620396438

Paddenstoelencursus
Jenny Breij : 6410179

Vogelwerkgroep
Marleen Andriessen : 6455207

IVN stand
Bas ten Asbroek : 6474775

Weidevogelbescherming
Aad van Paassen : 6412548

Natuurgidsencursus
Info bestuur

PR
Diana Erkelens : 0624357896
d.erkelens@live.nl

Insectencursus
Els Poel-Hellinga : 6404626
Vogelcursussen
Marleen Andriessen : 6455207
Bomenwerkgroep
Jeanine Brederoo : 6435836

Natuurfotografiewerkgroep
Elly Riemens-Kruyff : 6438520

Foto achterkant:

Redactie “ de Groene Zegge”
Hetty Kok
hettykok@outlook.com
Redactie website
Jeannette Schenk
website.ivn.amstelveen@gmail.com

Insectenwerkgroep
Ton Zijp : 0618510864

Foto's voorkant:

Publiciteit
Bas ten Asbroek: 6474775
bas_ten_asbroek@yahoo.com

Elly Riemens
Henk Fritscheck
Piet de Boer

Website
www.ivn.nl/afdeling/amstelveen

Wij zijn blij met uw kopij!
Graag inleveren voor 10 februari 2020

Colofon
De Groene Zegge is het mededelingen- en informatieblad voor leden en donateurs van IVN, Instituut voor na
tuureducatie en duurzaamheid, afdeling Amstelveen. Het blad wordt vier keer per jaar, aan het einde van het
kwartaal gratis aan leden en donateurs toegezonden.
Het IVN is een landelijke vereniging van vrijwilligers die streeft naar meer natuur en een betere kwaliteit van het
milieu. Zij doet dit door activiteiten op het gebied van voorlichting en educatie voor jong en oud, zoals excursies,
cursussen, tentoonstellingen, enz.
Het lidmaatschap is € 24,00 per jaar (gezinsleden € 9,00). Donateurs: v.a. € 15,00 per jaar.
Opzeggingen dienen vóór 15 november bij de ledenadministratie binnen te zijn.
Ledenadministratie: Lennie Stegeman (zie bestuur)
Info: Jan van Willigenburg, secretaris, tel. 020-6795094. Website: www.ivn.nl/afdeling/amstelveen.
Kopij aanleveren bij de redactie vóór de volgende sluitingsdata: 10/2, 10/5, 10/8, 10/11.
Teksten bij voorkeur getypt en niet opgemaakt. Redactie: Hetty Kok (zie coordinatoren)
I.v.m. auteursrechten dienen overgenomen teksten e.d. te zijn voorzien van bronvermelding en de goedkeuring
van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor teksten in te korten.
Drukker: Editoo B.V. Schaapsdrift 49, 6824GP Arnhem, tel. 0857737742, info@editoo.nl, www.editoo.nl

IVN Amstelveen

15

Retouradres Redactie De Groene Zegge
Dukdalf 44, 1186 WT Amstelveen

