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Lezing op vrijdag 6 maart vanaf 19.30 uur
door Boswachter Bart van st. Limburgs Landschap

IVN Maasduinen verzorgt een lezing
over het gebiedsbeheer van Stichting het Limburgs Landschap.
Onderwerpen:
•
•
•
•
•

Beheer in Noord-Limburg. Welk beheer wordt gevoerd en waarom?
Terugblik op afgelopen jaar en vooruitblik komend jaar.
Wat is er gedaan in de verschillende gebieden
Wat staat er op de planning.
Bosaanleg & beheer, heidebeheer, herstel vennen etc.

De lezing begint om 19.30 uur en wordt gepresenteerd door Bart van der Linden.
Locatie: Café/Feestzaal 't Ven, Straelseweg 359 Venlo.
De toegang is gratis en iedereen is welkom.
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Werkgroepen
IVN Bestuur Maasduinen
Voorzitter

Ton Wetjens

Tel: 077 – 472.2870

Penningmeester

Hans Billekens

Tel. 06 – 1413.2768

Bestuurslid

Ritsaart Blaisse

Tel: 077 – 374.5100

Secretariaat

Annet Weijkamp

Tel: 077 – 473.1244

Bestuurslid

Henny Martens

Tel. 06 – 3061.2548

IVN Werkgroepen Maasduinen
Tel: 077 – 374.5100

Coördinator: Ritsaart Blaisse

Programmacommissie: Ritsaart Blaisse en Henny Martens

Werkgroep Jeugd & Jongeren: Jose Wennekers

jose.wennekers@outlook.com

Werkgroep Natuur Beheer: Henk Wennekers

henk.wennekers@outlook.com

Werkgroep Natuurpad ‘Volg de Das’: Sraar Geelen

Tel: 077 – 472.9288

Werkgroep Natuur in de stad ‘Venlo’: Sjeng Vissers

sjma@home.nl

Werkgroep Scharrelkids ‘Smokkelpad’: Ton Wetjens

awett@hetnet.nl

Werkgroep Amfibieën & reptielen: Ton Wetjens

Tel: 077 – 472.2870

Werkgroep Vlinders: Jan Heuvelmans

Tel: 077 – 472.0040

Werkgroep Vleermuizen: Albert Raaijmakers

Tel: 06 – 3748.9718

Vogel werkgroep: Theo Lommen

Tel: 06 – 5178.6669

In Veilige Handen: Jose Wennekers en Peer Maas
Redactie: Annet Weijkamp en Jeu Smeets

annet.weykamp@outlook.com

Website Wiel Jacobs en Henny Martens

henny.martens@hotmail.nl

Contact: ivn.maasduinen@live.nl
https://www.facebook.com/Maasduinen2017/
http://smokkelpad.nl/
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Programma
Werkgroep Jeugd
Woensdag 4 en 11 maart
IVN winterwandeling
met basisschool de Startbaan

Werkgroep Beheer

Wil je meedoen en/of op de hoogte gehouden
worden van de activiteiten, neem dan
Contact op via
henk.wennekers@outlook.com
Zaterdag 7 en 21 maart
Onderhoud
Zaterdag 21 of 28 maart
Opschonen maas tracé – aanmelden via jose.wennekers@outlook.com

Werkgroep Vogels
Wil je meedoen en/of op de hoogte gehouden
worden van de activiteiten, neem dan
Contact op via theo.lommen@hetnet.nl
Zondag 8 en 22 maart
BMP vogelinventarisatie de Witte Berg
Zaterdag 28 maart
Vogelexcursie naar Bislicher Insel nabij Xanten
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Vrijwillig landschapsonderhoud 2019
IKL ondersteunt het vrijwilligerswerk in natuur en
landschapsonderhoud. Wij kunnen dit doen door bijdragen van de
Provincie Limburg en gemeenten aan onze programma’s. Om een
goed beeld te krijgen op de ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk
en de behoeften die lokale groepen sturen wij u deze enquête.

werkgroep
contactpersoon
adres
postcode en plaats
telefoon

E-mail
werkgroep
Contactpersoon
adres
postcode en plaats
telefoon
E-mail
werkgroep
contactpersoon
adres
postcode en plaats
telefoon

E-mail
werkgroep
contactpersoon
adres
postcode en plaats
telefoon
E-mail

werkgroep
contactpersoon
adres
postcode en plaats
telefoon

Volg de das
Sraar Geelen
Bong 18
5941 NL Velden
06.2219.6724
beheer sraar.geelen@12move.nl
Henk Wennekers
Oude Heerweg 163
5941 EL Velden
077.472.1813
henk.wennekers@outlook.nl
Smokkelpad
Ton Wetjens
Bernhardstraat 48
5941 GL Velden
077.472.2870

awett@hetnet.nl ….
Vogels
Theo Lommen
Burgemeester van Deelensingel 102
Velden
theo.lommen@hetnet.nl

Vleermuizen
Albert Raaijmakers
Kapelstraat 6
Lomm
06.2292.2534
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Binnen de vereniging IVN Maasduinen zijn vijf werkgroepen wekelijks actief met vrijwillig
natuur en landschapsbeheer in NP de Maasduinen, waarvan 23 ha in eigen beheer.
❖ De meeste uren gaan zitten in onderhoud; schoonmaken en repareren, zaaien en
maaien, snoeien en oogsten – in totaal ruim 1620 werkuren.
❖ Herstel van cultuurhistorische elementen
❖ Informatie over cultuur door spel elementen
❖ Tuinhop project ; bescherming van en educatie over vleermuizen
❖ Bescherming van boomkikkers
❖ Nestkasten – kleine vogels, boerenlandvogels en roofvogels
❖ Bescherming van boerenlandvogels
❖ Bescherming van oude fruitsoorten
❖ Zwerfvuil opruimen
❖ Vleermuiskasten en vleermuiskelder
❖ Inventarisaties van flora en fauna - advies
❖ Ommetje – infoborden over natuur
❖ Rondleidingen met IVN gids voor jong tot oud
o Kabouterpad voor de allerkleinsten
o Smokkelpad voor kinderen en jeugd
o Natuurprojecten voor jeugd en volwassenen
Deze werkgroepen zijn opgebouwd uit 30 ouderen (met pensioen) en 15 volwassenen (> 18 jaar).
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Smokkelpad

IVN Scharrelkids

IVN Natuurleerpad Volg de Das
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Landschapsmentoren
IKL organiseert twee bijeenkomsten (Horst en Stein) waarbij wij met
goede bekenden willen praten over activiteiten in het landschap. Wij
willen vernieuwen in de aanpak om Limburgers actief in de natuur te
krijgen. Doel is om de kansen die jullie zien, de inspiratie die jullie voelen
en de faciliteiten die jullie nodig hebben goed in beeld te krijgen.
Betrokkenheid bij natuur en landschap lijkt belangrijker dan ooit. Onze
dierbare natuur en ons mooie landschap verloedert. Het lijkt steeds
moeilijker te worden om vrijwilligers te vinden die een bijdrage willen
leveren maar er zijn ook lichtpuntjes. Nieuwe ontwikkelingen leren dat er ook nieuwe mensen
betrokken worden. Jeugd en jongeren laten steeds meer hun stem horen als het om hun toekomstige
natuur en landschap gaat. Op basis van ervaringen in Limburg maar ook geïnspireerd door
voorbeelden in andere provincies gaan wij stappen zetten naar een nieuwe aanpak.
Aanmelden

delegatie IVN Maasduinen is aanwezig om zich te laten voorlichten.

Idee Nieuwe Beweging

Naar aanleiding van bijeenkomst in Horst op 11-2-2020
Tijdens de voorstelronde zijn genoemd als belangrijke motieven: liefde voor natuur,
uitgedaagd worden, activiteiten, samenhang, natuur dichtbij, stadnatuur, gericht op de mens,
inventariseren in natuur, natuurwerk, verbinding, biodiversiteit en grensoverschrijdend.
Met welke activiteiten trekken we nu mensen de natuur in?
Wandeling, excursie, educatie, vogels luisteren, schoolactiviteiten, fototocht, naschoolse
opvang, activiteiten in sociale kader, lichtjesfeest en andere feesten, kruidensoep maken.
Gratis kerstbomen uit bos, nestkasten ophangen, appels plukken. Plantdagen, inzaaien
akkerranden, inventarisatie, advies aanplant, natuurontwikkeling, moestuintje maken,
Werkdagen in het landschap, hakhoutdagen, onderhoud paden, natuurwerkdag,
beheerwerkgroep, schoonmaakdag, Actie Schone Maas, Buurtactiviteit, Kids party,
modderdag, slootjesdagen.
Doelgroepen zijn:
Kinderen, basisschool, kinderopvang,
jeugdwerkgroep
Gezinnen, ouderen, 55+, volwassenen,
avonturiers
Gemeenschappen, bedrijven, eigenaren,

➔ Ontwikkeling Mentoren
Vrijwilligers die activiteiten organiseren voor
andere groepen dan hun eigen werkgroep.
(IKL ondersteunt vrijwilligersgroepen die binnen de
eigen organisatie werkdagen organiseren).
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Gezocht: schoolgidsen
IVN Limburg zoekt mensen met liefde en enthousiasme voor de natuur die dit graag willen
delen met kinderen. De natuur is het beste leslokaal. Een plek waar kinderen alle ruimte
krijgen om spelenderwijs de wereld te ontdekken, er te leren en te groeien.
In de nationale parken De Maasduinen, De Meinweg en De Groote Peel zijn diverse
natuurbelevingsprogramma’s voor het basisonderwijs.
Tussen 6 mei en 8 juni wordt er een 6-daagse opleiding tot schoolgids aangeboden. Daarna
kan men in één of meerdere parken met het basisonderwijs de natuur in.
Op 17, 19 en 24 maart zijn er informatieavonden voor geïnteresseerden. Op
www.ivn.nl/schoolgidsen2020 staat meer informatie en een link naar het aanmeldformulier.

De cursus
Een schoolgids hoeft geen wandelende natuurencyclopedie te zijn, geboeid zijn door de
natuur en dit op een enthousiaste manier over kunnen brengen is minstens zo belangrijk. De
schoolgidsen in spé leren hoe zij basisschoolkinderen het beste kunnen begeleiden in de
natuur en maken kennis met de flora, fauna en geschiedenis van de drie nationale parken. De
cursus wordt gegeven door ervaren schoolgidsen en beroepskrachten met gevarieerde
werkvormen en excursies. Dus mensen die op schooldagen zin en tijd hebben om aan de slag
te gaan met deze natuurbelevingsprogramma’s zijn van harte welkom.

Aanmelden kan tot en met 15 maart.
Voor het vrijwilligerswerk als schoolgids is een onkostenvergoeding beschikbaar.

Kinderen betrekken bij de natuur
IVN Natuureducatie, Staatsbosbeheer en hun partners bieden programma’s waarbij kinderen
al onderzoekend en ontdekkend over de natuur leren. Om zoveel mogelijk kinderen bij de
natuur te betrekken, zijn voldoende schoolgidsen onmisbaar. Het ministerie van LNV en de
Provincie Limburg ondersteunen dit initiatief middels een financiële bijdrage.

Marieke Wingens, communicatieadviseur zuid
m.wingens@ivn.nl & 06 - 5513 4395
Expertises: offline en online communicatie,
strategische communicatie, projectplanning,
verhelderen en verbinden, nationale parken,
vrijwilligerscommunicatie, kind en natuur,
Groene Corridor.
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Verslag Broedvogelinventarisatie
Witte Berg (Ravenvennen) 2019
Dit jaar (2019) is het eerste jaar dat de
vogelwerkgroep van IVN Maasduinen het
zuidelijke deel van de Ravenvennen heeft
geïnventariseerd in het kader van het Broedvogel
Monitoring Project (BMP) van Sovon. Het
zuidelijke gedeelte van de Ravenvennen, Sovon
telgebied 54683 genaamd Witte Berg, is
ongeveer 69 hectare groot. Dit gebied wordt grof
gezegd begrensd door de Leikoelseweg, de
Zandkuilweg en de Lommerheideveldweg met
daarin het centrale vennencomplex. Zie de kaart.
Ook deze inventarisatie hebben we gedaan
volgens het BMP-B (bijzondere soorten)
protocol. Hierbij worden alle vogelsoorten
geïnventariseerd, die zich in een gebied
territoriaal gedragen of op een of andere manier
de indruk geven er te broeden. Met uitzondering
van 39 vogelsoorten die in Nederland talrijk
voorkomen, de zogenaamde BMP-negatieflijst.

De gegevens zijn verzameld door het houden
van twaalf excursies in het gebied. Negen bij
zonsopkomst en drie bij zonsondergang. Via
de website van SOVON worden de gegevens
van deze excursies verwerkt door het
clusterprogramma van SOVON.
De resultaten zijn te bekijken in de BMP-soortenlijst Witte Berg 54683 2019 en de
Territoriumkaarten. Deze kunnen worden opgevraagd bij de auteur.

In totaal hebben we 48 BMP-soorten
waargenomen, waarvan er 25 vogelsoorten
een of meerdere territoria hebben in het
gebied.

Jammer vonden wij dat we in het gebied de
Nachtzwaluw niet hebben aangetroffen, dit
in tegenstelling tot het gedeelte van de
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Ravenvennen wat we de afgelopen vijf jaar hebben geïnventariseerd. Vermoedelijk komt dat
door het feit dat de recreatiedruk in dit gedeelte van de Ravenvennen groter is.
Met name de vele wandelaars met loslopende honden vonden we zeer storend! Misschien
zouden er in het centrale vennencomplex tegenover de Witte Berg nog wat wandelpaden
afgesloten kunnen worden?
Natuurlijk hebben wij in 2019 ook gekeken
naar de algemeen voorkomende vogelsoorten.
Dat wil zeggen de soorten die op de BMPnegatieflijst staan. Dit resulteert in een
totaaloverzicht de zogenaamde Jaarlijst
Broedvogels Witte Berg 54683 2019 (Ook
eventueel op te vragen bij de auteur). Hierin
zijn ook de gegevens verwerkt van derden die
hun waarnemingen hebben ingevoerd op de
website van Waarneming.nl. Per soort wordt
aangegeven of ze in het gebied broeden, of
alleen maar foerageren of als doortrekker zijn
waargenomen. In totaal zijn er 51 soorten
waargenomen die als broedvogel aangemerkt
kunnen worden. 24 soorten zijn foeragerend
of als doortrekker waargenomen. 44 soorten
kunnen als standvogel in het gebied worden
aangemerkt. In totaal werden 75 vogelsoorten
waargenomen.

Rest mij alleen nog het bedanken van st. het
Limburgs Landschap voor het verlenen van
toestemming om hun terreinen te betreden.

Namens de Vogelwerkgroep van IVN Maasduinen,
Theo Lommen, Burgemeester van Deelensingel 102, 5941BD Velden

Foto’s:
Kuifeenden: Henny Martens, Middelste Bonte Specht: Ron Keijers, Boomleeuwerik: Huub Crommentuyn
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Natuur in de stad
Nestkasten project
20 februari 2020
Er zijn afgelopen week 55 nestkasten opgehangen in Venlo-Noord.

Elk jaar kun je op de website van de Vogelbescherming allerlei broedende vogels volgens
middels webcams. Hoe leuk zou het zijn om je eigen ‘Beleef de lente’ te maken!
Foto’s; Henny Martens
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Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart 2020, samen met duizenden

organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit
om een dagje de handen uit de mouwen te steken.
Meedoen
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom
met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen
vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor
organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om
klussen geklaard te krijgen!
Wil je Jeneverbessen plukken? Kom ons dan eerst helpen de struiken te planten!
Natuurpad 'Volg de Das' op landgoed Schandelose Heide in Velden (gemeente Venlo) heeft een
bomentuin met wel tachtig soorten inheemse bomen en struiken en een apart deel met coniferen.
Het onderhoud en beheer wordt verzorgd door een groep vrijwilligers van IVN Maasduinen.
Zij zouden graag de tuin willen uitbreiden met een aantal Jeneverbesstruiken en kunnen daar
wel wat hulp bij gebruiken.
Opknapbeurt bongerd "den Alden Bekker"
Bongerd "den Alden Bekker", de boomgaard van de voormalige dorpsbakker in het centrum
van Velden, is aan een grote opknapbeurt toe. I.V.N. Maasduinen heeft eind vorige eeuw deze
boomgaard geadopteerd. Destijds is het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd en een nieuwe
afrastering geplaatst. In 2001 en 2007 zijn er nieuwe bomen en een haag geplant.
Van een groot deel van de afrastering zijn de palen versleten en dienen vervangen te worden.
De droogte van de afgelopen jaren heeft ook zijn tol geëist: enkele bomen hebben het niet
overleefd en moeten worden vervangen. Ook dienen er oudere bomen (sommige zijn al 60 - 70
jaar oud) stevig gesnoeid te worden.

Aanmelden via https://www.nldoet.nl/ of ivn.maasduinen@live.nl
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Insectenrijk grasland
Beschrijving
Insectenrijk grasland is een soortenrijke vegetatie bestaande uit laag-productieve grassen en
bloeiende kruiden. Dit type grasland is een belangrijke voedselbron en voortplantingsplaats
voor insecten. Dit element verbeterd niet alleen het leefgebied voor nuttige insecten, maar ook
voor vogels en andere fauna die plaaginsecten bestrijden. Omdat de vegetatie pas laat en
gefaseerd wordt (10% blijft helemaal ongemaaid) ontstaat niet alleen foerageerbiotoop voor
jonge patrijzen, maar ook broedbiotoop voor de volwassen vogels. Bij voorkeur wordt deze
maatregel ingezet in combinatie met andere elementen zoals een patrijzenhaag, bloemenblok
of keverbank.

● De beheereenheid bestaat de gehele periode uit een gewas bestaande uit grassen,
kruiden en bloemen,
● De beheereenheid is minimaal 0,3 hectare groot en minimaal 20 meter breed.
Afwijking hiervan is alleen mogelijk na goedkeuring door de provinciaal coördinator.
● De beheereenheid wordt in het eerste jaar vóór september ingezaaid met een
voorgeschreven mengsel van grassen en kruiden. Inzaai voor 1 mei heeft de voorkeur.
● Er geldt een rustperiode, waarbinnen geen bewerkingen mogen worden uitgevoerd,
van 1 april tot 31 juli.
● De beheereenheid moet na 1 augustus voor maximaal 90% worden gemaaid;
● Het maaisel moet worden afgevoerd. Extra maaibeurten zijn toegestaan in overleg met
de veldcoördinator.
● Chemische onkruidbestrijding en andere vormen van gewasbescherming zijn niet
toegestaan.
● Het is van belang om direct in het eerste jaar probleemonkruiden pleksgewijs te
bestrijden.
● Gedurende de looptijd mag deze beheereenheid eenmalig worden bemest met vaste
mest.
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Ongedierte of nuttige dieren ?
https://www.venlo.nl/ongedierte-melden
Als u ongenode dieren in uw huis vind kunt u ze
vangen en buiten de deur zetten. Of u neemt
contact op met een van de werkgroepen van IVN
maasduinen die u kunnen adviseren en helpen.
Zo kwam er afgelopen maand een melding binnen
betreffende een vleermuis in huis. Toen er
werkgroep leden van IVN maasduinen kwamen
kijken bleek het om een zeer bijzondere soort te
gaan;

de grijze grootoorvleermuis.
Het betreft een zeldzame soort.

Gedrag
De grijze grootoorvleermuis is een nachtdier,
dat pas laat actief wordt. Deze soort eet vooral
vlinders en motten (Lepidoptera), maar ook
kevers als meikevers, vliegen en andere
insecten, die hij van bladeren of in de vlucht
grijpt. Hij jaagt voornamelijk in open
gebieden. Hij heeft vaste eethangplaatsen, waar
ze hun voedsel opeten.
In de zomer leven de vrouwtjes in kraamkolonies. Deze kraamkolonies bestaan uit tien tot
dertig vrouwtjes (zelden tot honderd) en bevinden zich bijna altijd op (kerk)zolders. Ze
delen vaak de kolonies met de vale vleermuis en de kleine hoefijzerneus. Mannetjes leven
alleen en zijn territoriaal.
De winter brengt hij door in grotten en mijntunnels, die hij deelt met de bruine
grootoorvleermuis. Vaak zitten ze alleen, of in kleine groepjes met twee tot drie andere
dieren. Hij hangt vaker vrij dan de bruine grootoor, maar hij kruipt ook in spleten. De
winterslaap duurt van september/oktober tot maart/april. De afstand tussen zomer- en
winterverblijf is niet groot, zelden verder dan twintig kilometer.
De paartijd is in de herfst. In juni wordt één jong geboren. Mannetjes zijn na één jaar
geslachtsrijp, vrouwtjes na twee tot drie jaar. De grijze grootoorvleermuis wordt maximaal
25,5 jaar. Mannetjes worden gemiddeld vijf jaar, vrouwtjes negen jaar oud. (wikipedia)

Dus raakt u niet te snel in paniek vraag advies ivn.maasduinen@live.nl
U kunt hiermee een bedreigde diersoort redden van de ondergang.

Tekst en foto’s: Annet Weijkamp
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Van 11.oo tot 16.30 uur.
informatie aanvragen via
jose.wennekers@hotmail.com

KIDS PARTY
4-5 april 2020
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Verhalen uit Kabouterland
‘Flits – de dromenkabouter’
Deel 2

‘Is dit kabouterland?, vraagt Michiel. ‘Tuurlijk niet!
Dit is het rijk heer Maan en de sterren-feetjes’.
‘Janneke Maan met zijn gekke broekje aan’, zingt
Brul met zijn zware bromstem. ‘Wie durft mij te
beledigen?’ klinkt het boos. Een wolk verder zit heer
Maan, omringd door wel honderd sterren-feetjes.
‘Wat ziet die er stom uit met zijn slaapmuts’, lacht
Brul. ‘Het spijt me, heer Maan’, zegt Michiel snel,
‘mijn beer is erg onbeleefd’.
‘Ach, het is niet zo erg, Michiel’, zegt heer Maan vriendelijk. ‘Kent u mij?’ vraagt Michiel
verbaasd. ‘Ik ken alle kinderen die ’s nachts naar de maan kijken’, glimlacht heer Maan. Flits
vertelt hoe de wind hen uit koers geblazen heeft. ‘tsss, tsss, tsss’, schudt heer Maan zijn ronde
hoofd. ‘Die gekke wind speelt zo graag met ballonnen. Gisteren waaide er eentje tussen de
varkens! Feetje Twinkel, roep de wind eens!’ ‘Had je me nodig, heer Maan’, suist even later
een stem. ‘Wind’, zegt heer Maan streng, ’hoe vaak heb ik het al niet gezegd. Luchtballonnen
zijn geen speelgoed. Zorg ervoor dat Flits, Brul en Michiel in Kabouterland komen!’. ‘Ik mag
ook nooi wat’, zeurt de wind. Maar hij brengt hen toch rustig naar Kabouterland. ‘Jullie
hebben geluk’, zegt Flits. ‘Het zijn hier net de lekkerbek-fuif-dagen!’. ‘Klinkt reuze tof’, lacht
Michiel. ‘Ik vertrouw het hier voor geen cent’, pruttelt Brul. ‘Je was leuker toen je niet
praatte’, zucht Michiel. ‘Wat ben jij een mopperpot!’ ’Heb je honger, Michiel?’ vraagt Flits.
‘Als een olifant!’ smakt Michiel. ‘Tast dan maar toe’, nodigt Flits hem uit. De bomen en
struiken hangen vol lekkers. Taarten groeien als kolen uit de grond en de gebraden kippen
vliegen in het rond. Michiel smult tot hij geen pap meer kan zeggen. Zelfs Brul moppert even
niet. ‘Smaakt het?’ klinkt een krakende stem. ‘He, Krokus!’ groet Flits. Michiel veegt een
kruimel taart van zijn wang. ‘Dit is hoofdkabouter Krokus’, zegt Flits. ‘De kabouterkinderen
zullen blij zijn dat er bezoek is’, lacht Krokus. ‘Bezoek maakt onze lekkerbek-fuif-dagen
dubbel leuk!’ ‘Met de lekkerbek-fuif-dagen hebben de kleine en de grote kabouters tien dagen
vrij’, vertelt hoofdkabouter Krokus. ‘Misschien kunnen we de kleine kabouters verrassen. We
zetten Michiel op eend Kwispel en laten hem de Lol-zaal in vliegen…’’Niet meer vliegen!’
smeekt Michiel. Te laat! Krokus plant Michiel en Brul op de rug een grote, groene eend.
‘Hop, Kwispel!’ roept Krokus en de eend stijgt luid kwakend op. Even later vliegt ze in vollen
vaart een vrolijk versierde zaal binnen. De kaboutertjes kunnen hun ogen niet geloven! Een
echte mensenkind op de rug van Kwispel. Ze klappen luid in hun handen. ‘Kwaak! Kwaak!’
kwekt Kwispel trots. ‘De kabouters klappen voor mij! Nu moet ik mijn kunstjes tonen!
Kwispel vliegt rondjes door de zaal, sneller en sneller. Michiel slaat zijn armen om de nek van
Kwispel. Brul grabbelt de broek van Michiel beet. Kwispel maakt een salto, vliegt
ondersteboven verder en smakt tegen een kast vol speelgoed. Michiel voelt Brul wegglijden.
‘Hou je vast, Brul! gilt Michiel. In de volgende bocht houdt de beer het niet meer. Hij valt
naar beneden. Op dat moment komt Krokus binnen. Hij kan Brul nog net in zijn armen
opvangen. ‘Kwispel, ben je nou helemaal betoeterd!’ roept hij boos.
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