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Peter van Wieringen.
www.natuurenfoto.nl

Uitnodiging Algemene Ledenvergaderingen op dinsdag 24 april 2018
Locatie: Museumboerderij Vredegoed
Heuvellaan 7 Tienhoven

In verband met de wijziging van de statuten worden er deze avond twee Algemene
Ledenvergaderingen gehouden.
1ste Algemene Ledenvergadering
Aanvang: 20.00 uur
Agenda
1.
Opening
2.
Bijkomende agendapunten
3.
Notulen Algemene Ledenvergadering 29 maart 2017
4.
Verslag penningmeester
5.
Kascommissie
6.
Jaarverslag 2017
7.
Nieuws uit de werkgroepen
8.
Algemene Verordening Gegevensbescherming
9.
Wijziging statuten*
10.
Rondvraag
11.
Sluiting
2de Algemene Ledenvergadering
Aanvang: 21.00 uur
Agenda
1.
Opening
2.
Bijkomende agendapunten
3.
Wijziging statuten
4.
Bestuurstermijn bestuursleden / verkiezing nieuwe bestuursleden**
5.
Rondvraag
6.
Sluiting
Om 21:20 gaan we met Hettie Luijten op zoek naar de vleermuizen
Daarna is er gelegenheid voor een drankje!
* Voorstel tot wijziging van de statuten wordt per e-mail verzonden.
** Belangrijke mededeling:
Omdat Bert van der Tol en Illy Poley als bestuurslid aftreden en niet herkiesbaar
zijn, heeft het bestuur een tijd geleden een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden voor onze afdeling. Hier is weinig reactie op gekomen. Willen we als afdeling
blijven functioneren dan moeten er ook afdelingsleden zijn die zich voor het
bestuur willen inzetten. Dus mocht je interesse hebben in een bestuursfunctie
neem dan contact op met de huidige secretaris (ipoley@ziggo.nl) of een van de
bestuursleden. Neem ook gerust contact op als je nog twijfelt. Een gesprek kan
meer duidelijkheid bieden. Je kunt daarna altijd nog beslissen of je het gaat doen.

Geachte leden van IVN afdeling Vecht en Plassengebied,
Op 24 april 2018 heeft het bestuur van de afdeling, zoals u in de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) kunt zien niet één maar twee ALV’s uitgeschreven. Dit heeft
te maken met het feit dat aan de leden instemming wordt gevraagd voor de wijziging van
de afdelingsstatuten. Volgens de statuten kunnen de statuutwijzigingen alleen tijdens een
ALV goedgekeurd worden als ten minste twee derde van driekwart van de afdelingsleden
daarmee instemt. De leden dienen bij de vergadering aanwezig te zijn of zich daar te laten
vertegenwoordigen. Mocht er niet aan deze eis voldaan zijn dan moet het bestuur een tweede
ALV bijeenroepen. Tijdens deze tweede ALV is een twee derde meerderheid van de aanwezige
leden voldoende om met de statutenwijziging in te stemmen. Omdat het bestuur inschat dat
de benodigde driekwart van de afdelingsleden niet bij de vergadering aanwezig is of zich daar
laat vertegenwoordigen heeft het bestuur voor 24 april 2018 een tweede ALV uitgeschreven.
In deze brief wordt ingegaan waarom een statutenwijziging plaatsvindt en wat deze wijzigingen inhouden. De voorgestelde statutenwijzigingen worden u per mail toegezonden.
Waarom statutenwijzigingen?
In de vergadering van de Landelijke Raad van oktober 2017 zijn nieuwe landelijke statuten van IVN
vastgesteld. Bij akte van statutenwijziging zijn de nieuwe landelijke statuten van IVN per 9 januari
2018 van kracht geworden. Deze statutenwijziging maakt het raadzaam voor afdelingen ook de
eigen afdelingsstatuten aan te passen om te voorkomen dat er grote verschillen en daarmee
in de toekomst mogelijk problemen met rechtsgeldigheid van de afdelingsstatuten ontstaan.
IVN-landelijk biedt de afdelingen de mogelijkheid om in 2018 deel te nemen aan gemeenschappelijk traject voor wijzigingen van de afdelingsstatuten. Het voordeel is dat er gebruik gemaakt kan
worden van advies van het landelijk IVN-bureau en vergoeding van 50% van de kosten als men
kiest voor dit traject en de landelijke notaris.
Het bestuur van de IVN afdeling Vecht en Plassengebied heeft besloten om deel te nemen aan dit
gemeenschappelijke traject. De huidige afdelingsstatuten zijn van 1993 en het bestuur vindt het
wenselijk dat de afdelingsstatuten in overeenstemming met de landelijke statuten worden gebracht.
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen statuten?
In december 2017 heeft de Landelijke Raad het nieuwe modelstatuut voor de afdelingen
vastgesteld. Dit modelstatuut is richtinggevend voor de aanpassing van de lokale statuten.
Er kan alleen van dit modelstatuut worden afgeweken als daar specifieke aanleidingen voor
zijn in de lokale situatie van de afdeling. Het bestuur van de afdeling heeft besloten om het
modelstatuut te volgen. De voorgestelde statutenwijziging volgt dit modelstatuut.
Het nieuwe modelstatuut is gemoderniseerd en aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. het oude modelstatuut voor de afdelingen zijn:
• De statutaire naam van IVN is gewijzigd in IVN Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid. [NB: De statutaire naam is niet de ‘roepnaam’. Dat is: IVN Natuureducatie.]
• De provinciale districten zijn opgeheven en vervangen door regio’s, behoudens district Limburg.
• De oude verenigingsraad – met 2 vertegenwoordigers per (provinciaal) district - is vervangen door de Landelijke Raad bestaande uit 1 vertegenwoordiger per regio.
• De doelstelling en middelen tot de doelstelling van IVN zijn qua formulering (dus niet
inhoudelijk!) gemoderniseerd.
• Het modelstatuut is ‘ANBI-proof’ gemaakt, d.w.z. dat de nieuwe statuten erkenning als
ANBI niet in de weg staan.
• De procedures voor aanmelding van nieuwe leden zijn aangepast aan de huidige praktijk.
• De regels voor inschrijving in de landelijke ledenadministratie zijn aangepast en in overeenstemming gebracht met de nieuwe privacywetgeving.
• De maximale bestuurstermijn voor afdelingsbestuurders is verlengd naar 2 x 4 jaar
(was: 2 x 3 jaar). In bijzondere gevallen is verlenging mogelijk.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van IVN afdeling Vecht en Plassengebied,
John van Himbergen

van het bestuur
IVN vecht en plassengebied laat jong en oud
beleven hoe leuk, gezond
én belangrijk natuur is.
Dat doen we d.m.v.
natuuractiviteiten,cursussen, projecten en
campagnes. Zelf leren en
doen staan altijd centraal.
Zie ook onze website
https://www.ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied
De Bres is het tijdschrift
voor de leden en donateurs van de IVN afdeling
Vecht en Plassengebied.
Het gebied waarbinnen
de activiteiten van onze
afdeling plaatsvinden ligt
aan weerszijden van de
Vecht en bestrijkt de plaatsen: Utrecht, Leidsche
Rijn, Vleuten-de Meern,
Maarssen, Breukelen,
Loosdrecht, Loenen en
Abcoude.
Nog geen lid?
Ontdek de natuur met het
IVN! Bovendien steun je
als lid ons werk. Wij willen
voor iedereen de natuur
dichterbij brengen. Ook
voor wie het niet vanzelfsprekend is, zoals
ouderen, chronisch
zieken en kinderen.
Jouw lidmaatschap helpt
daarbij!
Vanaf € 2,- per maand
ben je al lid, meld je aan
via de website
https://www.ivn.nl/
steun-ivn/word-lid

In 2017 heeft het IVN Landelijk Bestuur bekend
gemaakt dat zij van plan is de statuten aan te passen.
In december heeft de landelijke Raad het nieuwe
modelstatuut voor de afdelingen vastgesteld. Dit is
richtinggevend voor de aanpassing van de lokale statuten. Dit heeft tot gevolg dat ook alle afdelingsstatuten
aangepast moeten worden, dus ook die van onze afdeling. Allereerst op zoek naar de oude statuten. Ze zijn
gevonden en ze dateren uit 1993, dus wel aan verversing toe! Het nieuwe modelstatuut is gemoderniseerd
en aangepast aan de huidige wet- en regelgeving. Een
greep uit de wijzigingen:
• De statutaire naam van IVN is gewijzigd in
IVN Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid.
De roepnaam is IVN Natuureducatie.
• De provinciale districten zijn opgeheven en vervangen door regio’s.
• De maximale bestuurstermijn voor afdelingsbestuurders is verlengd naar 2x4 jaar (was 2x3 jaar), waarbij in
bijzondere gevallen verlenging mogelijk is.
Wij hebben als bestuur het nieuwe conceptstatuut
voor de eigen afdeling vastgesteld, teruggestuurd naar
het Landelijk Bureau, die dit weer ter controle aan de
landelijk notaris gaat voorleggen. Na goedkeuring door
het Landelijk Bestuur worden de gewijzigde afdelingstatuten ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV.
Omdat deze procedure enige tijd vraagt is onze ALV op
een latere datum gepland dan gebruikelijk was. Deze
vindt nu plaats op 24 april.
Door deze aandacht voor de afdelingsstatuten hebben
wij als bestuur ook nog eens gekeken naar onze
bestuurstermijnen. Zoals bekend is Bert van der Tol al
vele jaren onze voorzitter. Hij is dit jaar aftredend en
niet herkiesbaar. Bedankt Bert voor alles wat je voor de
afdeling hebt gedaan!
Na Bert ben ik degene die het langst in het bestuur zit
en ik heb besloten om ook af te treden en ik ben ook
niet herkiesbaar. Ik heb het secretariaat 8 jaar gedaan.
De vraag is nu:
Wie van jullie heeft zin het bestuur de komende vier
jaar te komen versterken? We zoeken een nieuwe
voorzitter en een secretaris. Als je wel in het bestuur
wilt komen, maar niet in een van deze functies maar
wel als algemeen bestuurs lid, laat het dan ook weten.
Willen jullie dat, liefst via de mail, aan mij doorgeven,
dan kunnen we op de komende ALV beslissen wie de
nieuwe bestuursleden worden.
Illy Poley

jaarverslag 2017
IVN Vecht en Plassengebied

Voorwoord
Het bestuur van de IVN-afdeling Vecht en Plassengebied biedt u hierbij het jaarverslag
over 2017 aan. De missie van het IVN ( Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid)
is : het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij de natuur en het milieu, gericht
op een duurzame samenleving. Om deze missie te realiseren stelt het IVN zich ten doel bij
haar leden en –in bredere zin- het publiek, betrokkenheid bij natuur en milieu te wekken,
in stand te houden en te bevorderen.
De IVN-afdeling Vecht en Plassengebied beoogt dit doel binnen haar werkgebied te
bereiken met een scala aan publieksgerichte activiteiten, cursussen en door het geven van
informatie.
Door het organiseren van natuur- en milieueducatieve activiteiten onderscheiden wij ons
van andere natuur- en milieuorganisaties die actief zijn in onze regio. Deze regio omvat de
gemeente Utrecht, waaronder Leidsche Rijn, De Meern en Vleuten, en Stichtse Vecht.
De opzet van dit jaarverslag is een andere dan voorgaande jaren. We hebben de verschillende werkgroepen niet meer allemaal gevraagd om een stukje aan te leveren, maar we
willen in dit jaarverslag de verschillende hoogtepunten uit het afgelopen jaar weergeven.
Daarnaast is uiteraard het financiële jaarverslag een belangrijk onderdeel.
Ook in het afgelopen jaar hebben we weer vele mooie natuurmomenten met elkaar kunnen delen. Er zijn weer veel excursies aangeboden en deze werden over het algemeen
goed bezocht. Er vonden ook weer excursies plaats die in samenwerking met andere
natuurorganisaties in onze regio georganiseerd werden.
Het jaar begon met de traditionele Nieuwjaarsreceptie op de museumboerderij van onze
voorzitter. Zoals ieder jaar namen veel leden iets te eten mee en gingen zij weer naar huis
met een presentje, aangeboden door de afdeling.
Er was weer aandacht voor de nascholing van onze gidsen, door middel van een tweetal
thema-avonden en een cursus aangeboden door de werkgroep Stadsnatuur Utrecht.
Onze website is geheel vernieuwd en is ingebed in de vernieuwde landelijke website. Alle
170 IVN-afdelingen hebben hier een eigen plek. De afdelingssite van IVN Vecht en Plassengebied staat in de top 20 van de meest bezochte sites Onze afdelingssite is: www.inv.nl/
afdeling/vecht-en-plassengebied.
Ons excursieaanbod staat hier vermeld en men kan zich hier ook aanmelden voor de excursies. Een omschrijving van de verschillende werkgroepen met vermelding van de contactpersoon is ook op de website te vinden. Naast dit jaarverslag staan op de website ons
Beleidsplan en het Huishoudelijk Reglement. En er is een archief met nummers van ons
afdelingsblad De Bres te vinden.De stinzenplantentuin De Commelinhof in Park Vechtenstein wordt door een aantal leden van onze afdeling beheerd en wordt goed bezocht. Er
is door de Gemeente Stichtse Vecht toestemming verleend de hof uit te breiden met een
naastgelegen deel van het park. Hier is in 2016 een begin mee gemaakt. Een deel van
het parkbos naast de tuin is inmiddels omgevormd tot een ‘stinzenbos’ met o.a. grote
aantallen sneeuwklokjes, krokussen, winterakonieten en boshyacinten.
Een hoogtepunt in 2017 was de viering van het 40-jarig bestaan van onze afdeling.
De dag begon met een ontvangst in de serre van de Botanische Tuinen in Utrecht, gevolgd door een excursie door gidsen van de Botanische Tuinen. De dag werd feestelijk voortgezet op de Museumboerderij van onze voorzitter in Tienhoven. Daar hadden
we een quiz, een buitenexcursie en de dag werd afgesloten met een heerlijk diner. Een
feestelijke dag!

Het bestuur
De samenstelling van het bestuur is in 2017 gewijzigd. De bestuurstermijn van Harm
Dotinga verliep, hij heeft het bestuur verlaten en is opgevolgd door Eugenie Weenink.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Bert van der Tol, voorzitter
Illy Poley, secretaris
Hanneke Boom, penningmeester
Marloes van der Beek, bestuurslid
Eugénie Weenink, bestuurslid
John van Himbergen, bestuurslid
De ledenadministratie wordt verzorgd door Tineke van Schooten.
Het bestuur heeft in 2017 7 keer vergaderd. Naast de bestuursvergaderingen zorgt het
bestuur jaarlijks voor de invulling van de activiteiten- themavergaderingen in het voorjaar
en najaar ter nascholing van onze gidsen. Ook onze niet- actieve leden worden voor deze
bijeenkomsten uitgenodigd.
Nadruk ligt op de speerpunten uit het Landelijk programma, o.a. Natuur en gezondheid,
Kind en natuur, Groen in de buurt en Duurzaamheid.
Daarnaast blijft er aandacht voor: de continuering van de huidige en ontwikkeling van
nieuwe activiteiten, de deskundigheid op het gebied van educatie in stand houden
en waar nodig verbeteren, het werven en binden van nieuwe (actieve) leden en het
vergroten van de samenwerking met andere IVN-afdelingen, IVN Utrecht en andere
natuurorganisaties.
Het afgelopen jaar is er weer geld uit het ‘De Winterfonds’ (een legaat) beschikbaar
gesteld. Jaarlijks wordt €1000,- besteed aan bijzondere projecten. In 2017 is er door de
Vleermuizenwerkgroep een batdetector aangeschaft en er is geld beschikbaar gesteld
voor een plan van de Werkgroep Utrecht om een nascholingsprogramma voor gidsen
op te stellen.
In het voorjaar werd er weer een Algemene Leden Vergadering voor alle leden van de afdeling gehouden. Op de vergadering van 2017 was er extra aandacht voor het door het
landelijk bureau opgestelde speerpunt “in veilige handen”. Dit heeft geresulteerd in het
in het leven roepen van een vertrouwenspersoon voor de afdeling. Deze functie wordt
binnen onze afdeling vervuld door Agnes Janmaat. Daarnaast zijn er voor die gidsen die
met kinderen werken Verklaringen Omtrent het Gedrag aangevraagd en uitgegeven.
Op de gidsenvergadering in het najaar werd het excursieschema voor het komende jaar
besproken en vastgelegd. In het begin van het jaar worden deze excursies op een door
de afdeling uitgegeven folder vermeld.
Een groot aantal werkgroepen organiseert eigen excursies en/of biedt hun expertise aan
bij andere excursies binnen en ook buiten onze afdeling.
Het Landelijk Bureau heeft in 2017 aangegeven de Statuten te willen aanpassen. Dit
heeft ook gevolgen voor de verschillende IVN afdelingen. Ook wij moeten in 2018 onze
statuten aanpassen. Door het bestuderen van de huidige statuten werd onze aandacht
gericht op de bestuurstermijnen van onze bestuursleden. Gevolg hiervan is dat in 2018
zowel onze voorzitter Bert van der Tol als onze secretaris Illy Poley op de ALV van 2018
het bestuur gaan verlaten.

Financieel jaarverslag 2017
IVN Vecht en Plassengebied
Inleiding
Het jaar 2017 was het jaar waarin we ons 40-jarig bestaan hebben gevierd. We
hebben dit met een grote groep actieve leden gedaan. Het was een prachtige dag.
We hebben ieder jaar een dag voor onze actieve leden, echter dit jaar hebben we
hiervoor een wat ruimer budget uitgetrokken. 40 jaar vonden we toch wel bijzonder. In 2018 doen we het weer rustig aan.
Over het geheel genomen zijn de financiën stabiel te noemen. Geen grote schommelingen in uitgaven en inkomsten.
Ook dit jaar is er weer veel werk verzet; natuurgidsencursus afgesloten, Commelinhof
nog mooier geworden, twee natuurcursussen gegeven, NL doet, excursieprogramma,
bijscholing gidsen door werkgroep Utrecht. Kortom, er is veel moois gedaan.
19 februari 2018, Hanneke Boom, Penningmeester
Balans			
2016			
2017
Omschrijving		
Debet		
Credit
Debet		
Kapitaal				
€ 4.866			
Reservering CH			
€ 2.663			
Reservering NGC			
€ 4.697			
Reservering FdW			
€ 17.000			
ASN-spaarrekening € 22.400			
€ 21.514
Giro			
€ 4.189			
€
244
Spaarrekening		
€ 133				
€
133
Debiteuren
Voorraad goederen € 2.294			
€ 2.133
<< Resultaat >>

€

209				

TOTAAL		

€ 29.228

€ 29.228

€

Credit
€ 4.657
€ 2.066
€ 1.373
€ 15.698

230

€ 24.026

€ 24.026

Toelichting bij jaarcijfers
De winst- en verliesrekening laat een geringe winst zien.
Ook dit jaar is op de balans inzichtelijk gemaakt welke reserveringen er zijn gemaakt voor bepaalde projecten binnen het kapitaal van de afdeling.
Voor de Commelinhof is een reservering in verband met de kosten van de uitbreiding van deze prachtige tuin. Deze uitbreiding zal meerdere jaren in beslag nemen.
Voor de Natuurgidsenopleiding is het bedrag gereserveerd dat zij ontvangen hebben aan subsidies en van betaling van cursusgelden van deelnemers. De cursus is

Winst en verlies rekening							
				
Begroot 2017 Werkelijk 2017 Begroot 2018
Omschrijving			
Debet Credit Debet Credit Debet Credit
Cursuskosten 			
1000 		
183 		
200
Sprekers/docenten 		
400 		
396 		
400
Zaalhuur (alg verg) 		
1200 		
922 		
950
Advertentiekosten 		
200 		
350 		
200
Representatiekosten		
100
Onkosten vrijwilligers		
300		
508		
400
Kosten activiteiten		
300		
952		
500
Verenigings Activiteiten		
500		
46		
500
Kantoorartikelen		
50		
162		
75
Administratiekosten		
200				
200
Bres				2100		1832		1800
Bankkosten 			
150		
127		
150
Overige algemene kosten
Mutatie voorraad				
161		
200
Inkoop winkeltje
Ontvangen contributies			2300 		1722 		2300
Ontvangen subsidies			
400				
400
Ontvangen donaties			
500		
271		
400
Opbrengst Winkeltje			
200		
220		
200
Collectebus Activiteiten			
600		
1039		
900
Aangevraagde excursies					 100
Cursusgelden				2300		2407		1800
Prijsverschillen verkoop
Rente opbrengsten banken		
200		
114		
75
Voorraadverschillen
<< Resultaat >>					
230		
500
TOTAAL				
6500 6500 5876 5876 6075 6075
inmiddels afgerond, maar er gaat nog een factuur komen voor cursusmateriaal.
Het bedrag van de reservering voor het F. de Winterfonds zal jaarlijks afnemen
met circa € 1000. Het bestuur kent, buiten de gewone begroting om, jaarlijks dit
bedrag toe aan een project binnen de afdeling. Over het algemeen wordt het
bedrag verdeeld over meerdere projecten.

F. de Winterfonds
2014
Restant donatie		
€ 20.000
Vleermuiskasten		
€ 255
					Vechtensteindag		€ 158
					Commelinhof			€ 500
2015
Restant donatie		
€ 19.085
Advertentie reeks		
€ 250
					Workshopdag voor gidsen
€ 250
					Commelinhof			€ 500
2016
Restant donatie		
€ 18.085
Natuurgidsencursus		
€ 500
					Commelinhof			€ 500
2017
Restant donatie		
€ 17.000
Batdetector			
€ 300
					Nascholing gidsen		€ 500
					J.P. Thijssedag			€ 200
2018
Restant donatie		€ 15.700
Kinderactiviteit 					
					werkgroep Utrecht		€ 333
					Nascholing gidsen
					werkgroep Utrecht		€ 333
					Aanplant Commelinhof		€ 333
F. de Winterfonds
In 2017 is geld gebruikt voor de volgende projecten:
1. Aanschaf van een batdetector voor de Vleermuizenwerkgroep;
2. Een succesvolle nascholing voor onze natuurgidsen door de afdeling Utrecht;
3. Extra bijdrage voor J.P. Thijssedag (landelijke dag voor actieve leden) in verband
met 40-jarig bestaan van onze afdeling in 2017.
Het is erg fijn om te merken dat er nog voldoende ideeën leven binnen de vereniging. Als de oproep wordt gedaan om ideeën aan te dragen voor een bestemming
voor het nieuwe jaar, komt er altijd snel reactie. Dat was ook dit keer het geval. Het
bestuur heeft besloten het bedrag eerlijk onder de aanvragers te verdelen zoals u
in de tabel kunt zien.
Contributie
Aantallen leden:
124 lokale leden (waarvan 7 huisgenootleden) 57 landelijke leden (hebben zich
aangemeld via landelijke website) 22 donateurs 3 ereleden
Dit maakt in totaal 206
Het aantal leden is stabiel. Nieuwe leden melden zich alleen nog aan via het
Landelijk IVN, de contributiebetaling van deze leden gaat middels automatische
incasso via het Landelijk IVN.
Van onze lokale leden wordt de contributie sinds 2015 ook zoveel mogelijk geïnd
via het Landelijk IVN. Gelukkig hebben al veel leden zich hiervoor aangemeld. Er
zijn nog 38 leden die zich niet hebben aangemeld voor automatische incasso. Zij

moesten nog hun contributie overmaken naar onze afdeling, evenals de donateurs. Dit verloopt echter niet naar wens. Veelal is een herinnering nodig. Veelal
wordt een verkeerd bedrag (oud contributiebedrag) betaald. Hier gaat zeer veel tijd
in zitten. Het bestuur heeft daarom besloten met ingang van 2018 automatische
incasso verplicht te stellen. De betreffende leden gaan hierover in maart geïnformeerd worden.
Het overzicht voor de te betalen contributie/ donatie voor 2018 is als volgt:
1. Leden via IVN Landelijk € 24
2. Lokale leden		
€ 24
3. Donateurs 		
€ 20
4. Huisgenootleden
€ 12
De afdeling draagt per lid € 10 af aan het Landelijk IVN en voor huisgenootleden € 2,50.
Werkgroep excursies en activiteiten 2017.
Het overzicht van deelname aan excursies en activiteiten is gemaakt om te laten
zien of we er als vereniging van vrijwilligers/ liefhebbers met onze activiteiten in
slagen om mensen te interesseren voor de natuur en hun leefomgeving.
2017 Activiteit				
Volwassenen Kinderen
			
15 januari
Midwinterpoldertocht, boerderij Vredegoed
27
3
29 januari
Nationale tuinvogeltelling in het Griftpark,
15
3 februari
Uilen lezing en excursie in Haarzuilens
48
10
19 februari
Opening stinzenplantentuin Commelinhof
30
5
26 februari
Vroege stinzenplanten Bloeyendael, Utrecht
25
3 maart		
Sterrenkijken, boerderij Vredegoed		
7
10 maart
Landelijke NL doetdag in de Commelinhof
15
10 maart
Landelijke NL doetdag bij fort Maarsseveen,
12
11 maart
Landelijke NL doetdag, vleermuizenkasten maken		
19 maart
Stinzenplantenexcursie in Amelisweerd		
30
26 maart
Vroege Vogelexcursie in de Groene Jonker
10
9 april		
Lente-Natuurmiddag in Haarzuilens
10
3
23 april 		
Stinzenplantenexcursie Nijenrode		
40
5
14 mei		
Natuurtocht in kasteelbos Loenersloot 		
11
3
21 mei		
Kromme Rijn Park excursie, 			
14
1
9 juni 		
Watersafari Maarsseveenseplas			
16
14
11 juni		
Watersafari Armenland				
6
12
21 juni		
Midzomer-stadssafari in Utrecht			
33
12 /13 augustus IVN etmaal					
12
12
25 augustus
Vleermuizenlezing en excursie bij het MEC
25
10
1 september
Vleermuizenexcursie in park Nijenrode		
17
10
17 september Paddenstoelenexcursie Landgoed Günterstein
60
4
30 september Natuurtocht park Oog in Al, Utrecht		
30
22 oktober
Paddenstoelen Nijenrode, Breukelen		
90
16
28 oktober
Nacht van de Nacht bij fort Maarsseveen		
18
29 oktober
Herfst in de binnenstad van Utrecht		
22
4 november
Natuurwerkdag Commelinhof			
7
12 november Speurtocht Stadstuin Zuilen, Utrecht		
5
7
Totaal								635
115

Publieksactiviteiten in 2018

Hoogtepunten uit 2017

Voor meer informatie:
https://www.ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied/activiteiten

Natuurcursus
Ook het afgelopen jaar werd de inmiddels bekende
Natuurcursus aangeboden, in het voorjaar en in
het najaar. Hoogtepunten van het afgelopen jaar
(Inez Kollaard):
• De enorme gevarieerdheid aan onderwerpen en
het enthousiasme waarmee dat ontvangen werd
door de cursisten. Paddenstoelen, steltlopers,
Arboretum, voedselbos, orchideeën…..geen onderwerp dat geen enthousiaste reacties teweegbracht
bij de cursisten. Dankzij onze gidsen en inleiders.
• De natuurcursus wordt (ook) vaak geroemd om de
gezelligheid. Veel deelnemers komen jaarlijks terug.
Steeds vaker wordt een excursie afgerond in een café
of restaurant waar nog even nagepraat kan worden.
• Bij de tuinvogelexcursie liepen we een visser
tegen het lijf met een snoek(je) aan zijn hengel. Hij
vertelde er enthousiast over en van dichtbij konden
we de vis bekijken. En laat het onderwerp ‘Vissen’
komend najaar nu voor het eerst in het bestaan
van de natuurcursus (zo’n 15 jaar) in het programma zijn opgenomen. Is dat toeval?

Zondag 7 januari, 14:00-16:00 IVN/ Libelle winterontdektocht in park Vechten
				stein, Vechtensteinlaan 2, Maarssen
Zondag 14 januari, 14.00-16.00 Midwinterpoldertocht, boerderij Vredegoed, Tienhoven
Zondag 28 januari, 10.00-12.00 Tuinvogelexcursie in het Griftpark, Utrecht
Vrijdag 2 februari, 20:00-22:00 Uilenlezing en excursie, Haarzuilens
Zondag 18 februari, vanaf 14:00 Opening stinzenplantentuin Commelinhof in park
				Vechtenstein, Maarssen
Vrijdag 23 februari, 20:00-22:00 Sterrenkijken, boerderij Vredegoed, Tienhoven
Zondag 4 maart, 14:00-16:00
Vogel- en stinzenplantenexcursie Amelisweerd, Bunnik
Vrijdag 9 maart, vanaf 10:00
NLdoet dag in Commelinhof
Zaterdag 10 maart, vanaf 10.00 NLdoet dag in Maarsseveen
Zondag 18 maart, 14:00-16:00 Stinzenplantenexcursie Gunterstein
Zondag 18 maart, 14:00-16:00 Excursie rondom Park de Gagel en Klopvaart,
				Overvecht, Utrecht
Zondag 25 maart, 14:00-16:00 Knollen en bollentocht in Nijenrode, Breukelen
Zondag 8 april, 10:00-12:30
Vogelexcursie in Waverhoek, Waverveen
Vrijdag 20 april 19:30-21:30
Vleermuizen, park Oog in Al, Utrecht
Zondag 22 april, 10:00-12:00
Fietsexcursie natuurvriendelijke stad, Utrecht
Zondag 6 mei, 14:00-16:00
Ontdekkingstocht door de vernieuwde
				
Bethunepolder bij fort Maarsseveen, Maarssen
Zondag 27 mei, 14:00-16:00
Oeverplantenexcursie Kromme Rijn, Utrecht
Zondag 27 mei, 14:00-16:00
Natuurtocht door de Buitenhof, Maximapark,
				Vleuten
Vrijdag 8 juni, 18:30-21:00
Watersafari Maarsseveense Plas, Maarssen
Zondag 10 juni, 14:00-16:00
‘Slootje prutten’ voor kinderen in Park Oog in Al
Donderdag 21 juni, 20:00-22:00 Midzomer stadssafari, Utrecht
Zaterdag /zondag 18 /19 aug.
IVN etmaal, boerderij Vredegoed, Tienhoven
Zaterdag 25 aug., 20:00-22:00 Nacht van de vleermuis in Park Vechtenstein,
				Maarssen
Vrijdag 31 augustus, 20:00-22:00 Vleermuizenexcursie in Nijenrode, Breukelen
Zondag 23 sept., 14:00-16:00
Natuurtocht in Park Oog in Al, Utrecht
Zondag 30 sept., 14:00-16:00
Paddenstoelenexcursie Over-Holland, Nieuwersluis
Zondag 14 oktober, 10:00-12:30 Vogelexcursie in De Groene Jonker, Zevenhoven
Zondag 21 oktober, 14:00-16:00 Paddenstoelenexcursie Nijenrode, Breukelen
Zaterdag 27 okt., 20:00-22:00
Nacht van de Nacht, tasten in het duister, beleef
				
het donker bij fort Maarsseveen, Maarssen
Zaterdag 3 nov., 10:00-15:00
Natuurwerkdag in de Commelinhof, park
				Vechtenstein, Maarssen
Zondag 4 nov., 10:00-12:00
Visexcursie stadswater Utrecht
Zaterdag 10 november, 14:00 Sint Maarten kinderpuzzeltocht, stadstuin Zuilen,
				Utrecht

Natuurgidsencursus
Begin 2016 is een start gemaakt met een nieuwe
Natuurgidsencursus. Deze is in juli 2017 afgerond
en heeft weer een flink aantal nieuwe natuurgidsen
opgeleverd.
Een impressie vanuit het cursusteam (Jaap Stavenuiter):
Natuurgidsenopleiding 2016/2017
Op zaterdag 17 juni vond tijdens een feestelijke
bijeenkomst de diploma-uitreiking plaats aan de
19 geslaagden van de Natuurgidsenopleiding
2016/2017, t.w.: Joop Bouwman, Olga Ekelenkamp,
Willie van Emmerik, Jopie de Gans, Joke van der
Ham, John van Himbergen, Agnes Janmaat, Esther
Koning, Welmoed de Lang, Romy Langelaar, Truus
Lafeber, Hettie Luijten, Laurens van Os, Alie Schutter, Annelies Speksnijder, Laura van Straalen, Carin
van der Veer en Lieneke van Vuuren-Ippel. Binnen
de afdeling zijn we ons ervan bewust dat deze
mensen met kennis van de natuur, die met nieuwe
ideeën komen, maken dat de afdeling vitaal blijft.
Het was daarom niet alleen een feestelijke gebeurtenis voor de cursisten, maar voor de hele afdeling.
De eerste informatieavond op 24 november 2015
gaf aan dat na een voorbereidingstijd van een half
jaar de cursus nu echt zou beginnen. Op dinsdag

26 januari 2016 werd de eerste cursusavond
gehouden, waarop er afgezien van vakanties, met
tussenpozen van een week voor de cursisten 29
zouden volgden. Op elke cursusavond volgde dan
weer een excursie op zaterdagmorgen. Tijdens de
opleiding zijn ze onder andere aan de slag geweest
met leerstijlen, presentatietechnieken, PR en de
organisatie van de afdeling. Ze hebben kennis
opgedaan over het ontstaan van het landschap,
over bomen, wilde planten, mossen, paddenstoelen. Over Cultuurdieren, insecten, vogels, waterdieren en duurzaamheid. Ze zijn op excursie
geweest in natuurgebieden als de Westbroekse
Zodden, de Molenpolder, het polderreservaat Kockengen en bij natuurboer Willem van der Linde
in de Bethunepolder Ze bezochten de parken
van buitenplaatsen en kastelen, zoals Nijenrode,
Gunterstein, Goudestein, Doornburg, Slot Zuijlen
en De Haar. En parken als Vechtenstein met de
Commelinhof en stadsparken in de stad Utrecht.
In maart 2016 was er het kennismakingsweekend
in Neede in de Achterhoek. en in mei jl. een vogelweekend op Texel, dat als eindopdracht georganiseerd werd door een viertal cursisten.
Bij een Natuurgidsenopleiding gaat het er naast
de kennis om te leren je verhaal te doen en om
aan de slag te gaan. Dit alles door middel van
korte presentaties te houden, stage te lopen en
verslag te doen van het 4-seizoenenproject: een
gebied dat de cursist gedurende de vier seizoenen
gevolgd heeft. Hier mag ook de inbreng vanuit de
afdeling niet onvermeld blijven in de vorm van
mentoren en stagebegeleiders zoals Willemien,
Marijke, Harrie, Pien, Arwin en Hannie. Hannie
verzorgde ook de theorieavonden over het plantenrijk, plantensystematiek, determineren van
planten en paddenstoelen. Wat het de vereniging
heeft opgeleverd mag blijken uit de doorstart van
de Vogelwerkgroep, De Vleermuizenwerkgroep
die na het vertrek van Harrie doorgaat met haar
activiteiten. Sla het natuurexcursieprogramma
voor 2018 erop na en kijk wat er in de stad Utrecht
gebeurt en welke nieuwe namen je bij het doorlezen tegenkomt. Na de diploma-uitreiking vond
iedereen het jammer dat de opleiding die anderhalf jaar duurde nu afgelopen was, ondanks de
forse tijdsinvestering. Het bleef nog lang gezellig
op het terras van Streekmuseum Vredegoed.
Het cursusteam 2016/2017: Bert v.d. Tol, Friedi de

Jong, Jan van Schooten, Jaap Stavenuiter, Tineke van
Schooten en Titia Kan
Een van de cursisten (Carin van der Veer) schrijft
hierover:
Het hoogtepunt van het afgelopen jaar is voor mij
toch wel de certificering van de natuurgidsenopleiding. Wat hadden we een leuke groep mensen en wat
waren we betrokken bij de opleiding en bij elkaar.
Ik kijk met heel veel plezier terug op alle excursies
en lezingen. Wat een werk is er verzet door Jaap,
Jan, Friedi, Titia, Tineke en Bert van het opleidingsteam om ons te krijgen waar we nu staan. Wat
een enthousiasme en wat een liefde voor mens
en natuur! Ik heb veel geleerd, maar ben erachter
gekomen dat er voor mij nog veel meer te leren
valt. Meer kennis, meer deskundigheid, maar zeker
ook meer excursievaardigheden om anderen net
zo enthousiast te maken als ikzelf. En wat leuk om
dit te doen vanuit de werkgroep Stadsnatuur.
Jeugd en water
Hoogtepunten van de werkgroepen Jeugd en Water
(Marijke Zoetelief) zijn wel de landelijke IVN Slootjesdagen en het IVN Natuuretmaal bij Vredegoed. Van
het natuuretmaal heeft al een uitgebreid verslag in
de Bres gestaan. Met de Slootjesdagen hadden we
maar liefs drie activiteiten binnen onze afdeling. De
eerste was bij de Maarsseveense plas met waterbeestjes scheppen vanaf de steiger met Illy, Kees en
Marijke, de Amerikaanse rivierkreeft te bestuderen
en het verhaal erachter te horen van André, kanoën
over de plas, snorkelen o.l.v. Kees, broodjes afbakken boven het kampvuur en gekookte kreeftjes uit
de heksenketel als afsluiting van een hele mooie
zomeravond. Die zondag waren er twee activiteiten.
Eén in Kanaleneiland bij Eilandsteede (i.s.m. met
Utrecht Natuurlijk) met een waterbeestjes-scheppen
activiteit met o.a. Carin, Joke en Dirk Jan. De andere
wateractiviteit was in de middle of nowhere bij het
Armenland bij Portengen o.l.v. van Ton, Sylvia en
Marijke. Dit was een geweldig gebied en we hebben
hier veel waterbeestjes gevangen. Van Staatsbosbeheer hebben we toestemming gekregen om aan
het eind een kampvuur te maken en de kreeftjes te
koken in de heksenketel. Wat een feest, geweldig.
Bij alle drie de activiteiten van het Slootjesweekend
waren zo ongeveer steeds 25 deelnemers per activiteit, veelal gezinnen.

Wilde planten die je
eigenlijk gezien moet
hebben
De Knolboterbloem
Ik weet nog precies wanneer ik voor
het eerst een Knolboterbloem zag .
Het blijkt maar weer dat je soms een
ander nodig hebt om goed te kijken.
Het was tijdens een vogelweekend dat
van 12 t/m 14 mei 2017 op Texel werd
gehouden. Het weekend werd georganiseerd door Annelies Speksneider,
Diego Rijneker, Jopie de Gans en Welmoed Lang en gold als eindopdracht
van de natuurgidsenopleiding
2016/2017. Voor de zaterdagmorgen
stond van 10.00 – 12.30 uur zowel een
excursie in de Bollenkamer op het programma dat werd verzorgd door Jopie
de Gans, als een excursie in polder
Waal en Burg dat werd verzorgd door
een boswachter van Natuurmonumenten.
In de Bollenkamer vertelde Jopie de
groep waar ik toebehoorde in het
kort iets over de geschiedenis van het
gebied: de verlanding van dat deel van
Texel, de bewoning door vissers, het
grondgebruik door boeren, verdroging door gebruik van grondwater en
de huidige vernatting van dat gebied.
Vervolgens maakten we onder
haar leiding een rondgang waarbij
we onder andere de Blauwborst,
Kneutjes, Groenling, Bruine kiekendief
en Roodborst tapuit zagen. Alles bij
elkaar een geslaagde onderneming.
De polder Waal en Burg werd volgens
de boswachter door Natuurmonumenten aangekocht op voorspraak
van Jac. P. Thijsse . De groep zag er
de Zomertaling, Kleine plevier, Groenpootruiter, Kluten de Harlekijn orchis.
En ze zagen er Knolboterbloemen.
Ook Kemphanen komen er voor, maar
die werden er op die dag niet gezien.

Kemphanen houden er hun gevechten, maar broeden in ‘het noorden’. De
deelnemers waren enthousiast over
alles wat ze gezien hadden en deden
daar uitgebreid verslag van. Die dag
stond er verder nog een vogelexcursie
op het programma bij Utopia, een
gebied langs de Lancasterdijk aan de
Waddenkant van het eiland
De knolboterbloem, Ranculus bulbosus, behoort net als de andere soorten
boterbloemen tot de Ranonkelfamilie.
De bloemen van deze familie hebben
veel meeldraden en vijf opvallende
kroonblaadjes. De bloemen hebben
klieren die met uitzondering van de
Scherpe boterbloem maar weinig
nectar afscheiden. Insecten komen
daarom vooral af op het stuifmeel. De
Knolboterbloem heeft een andere
opvallende eigenschappen. De vijf,
opvallende kelkblaadjes zijn bij de
bloem teruggeslagen naar de stengel.
Verder is de stengelvoet bij de knol
verdikt. De plant bloeit in de lente en
de bloemen worden dikwijls bestoven
door regendruppels. Uit de FLORON
Verspreidingsatlas is op te maken dat
de Knolboterbloem vrij algemeen is in
Zeeland, Limburg, Noord Brabant en
Gelderland, Hollandse duinen, in het
rivierengebied en op een aantal Waddeneilanden. Terwijl de Knolboterbloem elders – dus ook in veengebieden - zeldzaam tot zeer zeldzaam is.
Jaap Stavenuiter.

Foto:

Andreas Eichler

Bernadet Sijmons
Google de naam Bernadet Sijmons
en er verschijnt een trits informatie
over haar of een naamgenoot op
het scherm. Zoals over het Zakboek
diëtetiek voorzien van een foto die
wel van Bernadet moet zijn. Er volgen
items over de Commelinhof , de werkgroep natuurcursus, haar benoeming
tot ouderling en haar deelname aan
de dam tot damloop. En vervolgens
wordt het gissen of het om dé Bernadet gaat. Ze heeft me al eens eerder
verteld dat ze als diëtist bij het OLVG
in Amsterdam werkt. Op de dagen dat
ze werkt maakt ze tijdens de middagpauze graag een rondje in het Oosterpark. Ook ik ging daar tussen de middag met klasgenoten geregeld naartoe
In de tijd dat ik in Amsterdam-Oost op
school zat. Voor bomen, beelden en
planten hadden we toen nog geen belangstelling. En van eten uit de natuur
hadden we nooit gehoord.
Reken maar dat al deze onderwerpen
in dit interview aan de orde komen,
maar als eerste de vraag: “Hoe ze bij
het IVN terecht is gekomen” ?
Bernadet: “ Nadat Ik twee of drie keer
de groencursus (tegenwoordig de
natuurcursus) gevolgd had, las ik in
de VAR een stuk over de natuurgidsencursus 2007/2008 die van start zou
gaan. Dat leek me hartstikke leuk,
al heb ik nog lopen dubben, omdat
ik naast werk en gezin genoeg te
doen had. Ik heb met Arwin den Boer
gebeld, één van de mensen van het
cursusteam, en heb me daarna opgegeven met het idee: ik zie wel waar
het schip strandt. Het was een leuke
cursus waar ik veel heb geleerd. Als
4-seizoenenproject koos ik voor het
essenhakhout, in het oostelijk deel van
park Vechtenstein. Daar volgde ik de
natuur gedurende de vier seizoenen.
Ik heb dat gekozen omdat het niet ver
van mijn huis is en omdat mijn opa als

griendwerker velden met essenhakhout had. Tot de bijzondere planten
die ik er aantrof behoorde de Keverorchis die ik vond toen Jan Wolters met
me meeliep. Er groeiden meerdere
soorten mos, waarbij Anja de Knijff
me heeft geholpen om de soorten op
naam te brengen. Tot de medecursisten behoorde o.a. Klaas Koornwinder,
Friedi de Jong en Charlotte Robben.
Tegen het einde van de gidsencursus
heeft Erik Broeke me gevraagd om in
de Commelinhof te komen werken. De
stinzenplantentuin is in 2010 overgedragen aan onze IVN-afdeling. Ik heb
daar goed over nagedacht, want
zoiets doe je voor langere tijd. Planten hebben mijn belangstelling, maar
bij zo’n vraag van Erik weet je dat het
ook om continuïteit gaat. Ik vind het
heerlijk om in de aarde te wroeten. De
Werkgroep zorgt voor het beheer van
de tuin en bestaat uit Pien Jansen die
over de planten gaat, Minke Schröder
die het bezoek coördineert, Jan van
Schooten, Reint Dragt, Agnes Janmaat,
Terenia de Reus en ik. Ik zorg daarnaast voor de kleine kas met de vrijwillige bijdragen en de aanschaf van klein
materiaal. Op zondagmiddagen leiden
we bezoekers rond en op afspraak
doen we dat voor tuingroepen en andere groepen zoals bijvoorbeeld deelnemers aan de ecologiecursus, enz. Het is een tuin met een grote
variëteit aan stinzenplanten, iedere
keer dat ik er kom bloeien er weer
andere soorten. Stinzenplanten horen
bij de Vechtstreek en daarbij is de hof
een mooie en rustige plek in de volle
randstad. Ieder jaar ontvangen we 300
tot 400 bezoekers”.
Bernadet: “Samen met Inez Kollaard
en Edith Meijer zit ik in een groep die
twee keer per jaar de natuurcursus
organiseert: een cursus in het voorjaar
en één in het najaar. Elke cursus bestaat
uit vijf theorieavonden, gevolgd door
een excursie op zaterdag. Aan het

einde van de cursus inventariseren we
waar de interesse van de deelnemers
naar uitging, In het voorjaar van 2017
ging het over bomen, vogels, vlinders
en libellen, bijen en orchideeën. We
beschikken gelukkig over een poule
van natuurliefhebbers die hun verhaal
willen doen, maar omdat het om een
theorie avond en een excursie gaat,
vragen we nogal wat van hen. Het kost
soms moeite om het laatste gat te
vullen, maar na veel e-mail-verkeer is
het nog steeds gelukt om het rond te
krijgen.
Mijn jeugd heb ik doorgebracht in
Breukelen. Als kind speelde ik graag in
het parkbos van Gunterstein. Tijdens
de natuurgidsencursus bleek dat Klaas
Koornwinder daar ook vaak speelde en dat hij vlak bij mij in de buurt
woonde. Mijn opa en oma woonden
aan het Zandpad langs de Vecht
in Breukelen. Naast percelen met
griendhout hadden ze een boomgaard
bij het huis en mijn opa pachtte
boomgaarden van andere fruittelers.
Ik was graag buiten en bij hen konden we in de hooiberg spelen, slootje
springen, met een fiets over een plank
over de sloot rijden, zwemmen, in de
winter schaatsen, warme chocolade
drinken , enz.: achteraf alle maal heel
romantisch. Ik deed de Havo met natuurkunde, wiskunde, scheikunde en
biologie in mijn vakkenpakket. Bij natuurkunde was ik het enige meisje in
de klas. Daarna heb ik een Hbo-opleiding gevolgd voor voeding en diëtetiek:
ik wist al vroeg dat ik de diëtiste wilde
worden.
Na de opleiding heb ik direct werk
gevonden in het OLVG in Amsterdam-Oost en ik werk daar nog steeds.
Ik werk op een afdeling met patiënten
die een intensieve medische behandeling ondergaan. Door nieuwe
medicijnen en behandelmethoden zijn
bepaalde ziekten niet langer dodelijk,
maar chronisch geworden. Daarvoor

is het wel nodig dat patiënten in goede
conditie blijven (voldoende spiermassa
houden) om de behandelingen te
kunnen ondergaan. Tijdens de middagpauze maak ik met collega’s een
rondje in het Oosterpark en als het
weer het toelaat pikken we een bankje
om te lunchen. Het is echt een park
om te flaneren, een park met waterpartijen, gazons, beelden, waaronder
het slavenmonument vlakbij de
uitgang bij het OLVG, ‘de Schreeuw’
als monument voor Theo van Gogh
en de Titaantjes naar het gelijknamige
boek van Nescio. Als ouderling bij
de Protestantse kerk in Maarssen,
vorm ik samen met iemand uit de
buurt een groepje dat op bezoek gaat
bij ouderen en zieken. En dan blijkt
hoeveel eenzame mensen er zijn en
dat je daar iets aan kunt doen: noem
het omzien naar elkaar. In mijn werk
heb ik beroepsmatig te maken met
mensen die gaan overlijden en het valt
me daarom niet zwaar om daarover te
praten met mensen die hun einde zien
naderen.

Ik doe aan hardlopen en train nog
elke week. Jaarlijks lopen we de van
dam tot dam loop, die ooit startte op
de Dam in Amsterdam (tegenwoordig
start de loop op de prins Hendrikkade)
met als finish de Dam in Zaandam. Het
is een echt familie uitje waar ook de
kinderen en aanhang aan meedoen.
Eigenlijk loop ik liever in de natuur of
langs de Vecht, zo’n evenement vind ik
te massaal. Een andere hobby is eten
uit de natuur. Zo is het is leuk om te
zien welke planten in de Commelinhof
je kunt eten. Het gaat dan om kleine
dingen als kruidenboter of pesto
maken, salades of soep op smaak
brengen met planten als Armbloemig
look, Daslook en Bieslook, enz. Carla
de Bruin uit Amsterdam, een autoriteit
op dat gebied, heeft daar tijdens de
natuurcursus over verteld. Paddenstoelen, daar blijf ik vanaf, het risico is
me te groot en we zijn al niet zo rijk
bedeeld met natuur.
Jaap Stavenuiter

Beste Polderwachter
In het zomernummer van De Bres
schreef je over een meisje dat tijdens
een buitenles met de polderwachter
een roodborstje dacht te zien. En dat
toen ze nog eens goed keek een blauwborst bleek te zijn. Voor haar moet
het een ervaring zijn geweest die ze
nooit meer vergeet. Zelf werd ik jaren
terug verrast door een Tv-serie van de
VPRO onder de titel: In het kielzog van
Darwin. Het was een reconstructie van
de reis met de klipper Amsterdam, die
Darwin van 1832 – 1836 met de Beagle
maakte. Aan boord van de Amsterdam waren de schrijver Redmond
O’Hanlon en de Vlaamse bioloog Dirk
Draulans. Zij bezochten een groot
aantal plaatsen die Darwin ooit had
bezocht en deden daar verslag van.
Dit naar aanleiding van het feit dat 150
jaar geleden het boek van Darwin: ‘The
Origin of Species’ was verschenen als
onderbouwing van de Evolutietheorie.
Het was vooral O’Hanlon met zijn bakkebaarden in de Bert van der Tolstijl,
die met zijn verhalen grote indruk
maakte. En de aanleiding om het boek
op m’n verlanglijst te zetten.
Tijdens de zomervakantie stonden we
ten zuiden van de Loire, op een camping van niks, langs een bloemrijk veld
met onder andere de Wilde Ridderspoor. Een ideale plek om delen van
het boek van Darwin te lezen. Tegen
de avond zag ik daar de Kleine vliegenvanger aan het werk. Een vogeltje
met opvallend zwarte kraaloogjes. In
het strijklicht van de avondzon dook
hij daar vanaf het uiteinde van een tak
op een meter hoog, keer op keer het
gras in om een vlieg te vangen. Zoiets
alleen al maakt een vakantiedag tot
iets bijzonders.
Het gaat volgens Darwin bij het ontstaan van soorten om het behoud van
de gunstige- en het verwerpen van de
schadelijke variaties die zich voordoen

bij soorten. Bij de Kleine vliegenvanger
is dat zo te zien goed gelukt. Darwin
was zo wijs om bij het schrijven van
zijn boek slechts uit te gaan van
waarnemingen van hemzelf en van
andere wetenschappers. Zijn boek is
in wezen één lang betoog. Het sprak in
zijn voordeel dat het een tijd was van
veel ontdekkingen en de natuurwetenschap volop in de belangstelling stond.
Toch riep zijn boek bij de uitgave in
1859 veel weerstand op, lees maar:
in de ontwikkeling van de mens en
natuur die Darwin schetst, komt geen
bovennatuurlijke kracht meer te pas;
de visie van Darwin en die van de
moderne wetenschap kwam niet overeen met de toenmalige ideeën over
leven en dood;
de ouderdom van de aarde stond
ter discussie, want evolutie vergt tijd;
het begrip variatie slaat op de kleine
verschillen die er tussen planten en
dieren onderling bestaan, verschillen
van waaruit fokkers door selectie
nieuwe soorten ontwikkelen. Hetzelfde blijkt in de natuur te gebeuren.

•
•
•
•

Op het grasveld komen drie Groene
spechten aanvliegen: een ouder met
twee jongen. Zo te zien krijgen ze
voedsel en strategieën aangereikt om
te kunnen overleven.
Beste polderwachter,
Het was leuk om iets over de belevenis
van het meisje te lezen, het laat zien
dat beleving en belangstelling voor de
natuur steeds weer samengaan, niet
waar ?
Een stedeling

Dassen gefotografeerd
op mijn netvlies.
Zoals een aantal van jullie weten, ben
ik naast een fervent natuurliefhebber
ook een gepassioneerd natuurfotograaf. Als natuurliefhebber ben ik
in mijn woonplaats Houten vooral
betrokken bij de ringslangen die daar
voorkomen.
Als fotograaf probeer ik zoveel mogelijk van de natuur vast te leggen
op beeld. Hierbij ben ik niet op zoek
naar zeldzame soorten, maar probeer
de natuur in al zijn facetten te fotograferen. Tijdens dit fotograferen is
het vooral het genieten van de natuur.
Het maken van de foto komt hierbij
meestal op de tweede plaats.
Zo ken ik in Houten een man die al
25 jaar bezig is met het lief en leed
van dassen. Met deze man was ik al
een paar avonden mee geweest om
dassen in het Gooi te monitoren en
waar mogelijk op foto vast te leggen.
Twee avonden posten bij verschillende
dassenburchten leverde geen teken
van dassen op. De derde avond zaten

we bij een grote dassenburcht midden
in de bossen van de Lage Vuursche.
De wind stond die avond, voor ons,
niet gunstig. Dassen hebben een
ontzettend goed reukvermogen. Het is
dan ook van groot belang om zelfs het
kleinste zuchtje wind van voren te hebben. Door deze verkeerde windrichting
zaten wij eigenlijk aan de verkeerde
kant van de burcht. Na een klein half
uurtje kwam de eerste das aan de andere kant van de burcht tevoorschijn.
Te ver weg voor een mooie foto. Even
later nog twee dassen, maar ook deze
waren niet te fotograferen. Helaas,
maar het zien van de rondstruinende
dassen was al een belevenis op zich.
Wat zijn het toch mooie en intelligente dieren. Het zijn tot nu toe wel de
grootste roofdieren van ons land. Snel
zal de wolf deze titel over gaan nemen.
Inmiddels waren we gaan staan om
beter over de burcht heen te kunnen
kijken. De camera had ik maar neergelegd, om meer te kunnen genieten van
de dassen.
Vlak voor onze voeten waren ook
een drietal pijpen (uitgangen van de
burcht) die al een tijdje niet waren

gebruikt. Dit is te zien aan het ontbreken van los zand. Terwijl wij naar de
dassen in de verte, zo’n 10 meter voor
ons, stonden te genieten zag ik in mijn
ooghoeken iets bewegen. Voorzichtig
keek ik omlaag en zag een das uit een
van de pijpen voor ons komen. Wauw,
wat een beleving was dit. Ik kon de das
bijna aanraken! Tot onze verbazing
kwamen er nog twee dassen achteraan. Het bleek een moeder met twee
jongen te zijn. Werkelijk fantastisch om
te zien. Ik keek naar beneden, waar
mijn camera naast mijn voeten lag.
Helaas die kon ik nu niet meer pakken.
Dit zou de dassen verstoren en dat
wilden we in geen geval. Bewegen was
nu geen optie meer. Wat een schouwspel. De moeder vertrouwde het niet
helemaal en stak af en toe haar neus
wantrouwend in de lucht om eens
goed te snuiven. De jonge dieren
waren erg nieuwsgierig en kwamen
zelfs tot aan onze schoenen gelopen.
Ja, zelfs mijn camera had hun aandacht. Dit duurde zo ongeveer een half
uur. Een half uur duurt echt lang als
je niet mag bewegen, kuchen of wat
voor geluid dan ook maken. Nu ben
ik het als natuurfotograaf wel gewend

om stil te zijn en geduld te hebben,
maar alles begint te kriebelen, je neus
gaat lopen en je hebt het idee dat
zelfs slikken geluid maakt. Na dit half
uur verlieten de dieren de burcht en
konden wij voorzichtig vertrekken. En
die camera, ja die kon ik toen eindelijk
weer oppakken. Geen foto gemaakt,
maar het tafereel dat ik zojuist had
mogen aanschouwen had zoveel indruk gemaakt, dat het op mijn netvlies
staat gefotografeerd. Die foto van die
dassen heb ik later nog wel kunnen
maken.
Dit soort belevenissen zijn voor mij
de kers op de taart tijdens het fotograferen. Inmiddels ben ik als semiprofessioneel fotograaf steeds meer
aan het fotograferen en hoop nog veel
van dit soort taferelen mee te mogen
maken.
Peter van Wieringen.
www.natuurenfoto.nl

Zie ook de foto op pagina 2 en 3

Hermien
Dit stukje gaat over de koe Hermien die
eigenlijk Joke (Joke 18) heet en Jeanne
(Jeanne d’Arc) zou moeten heten.
Hermien had een paar mooie biefstukken.
En de boer vond dat de tijd gekomen was
om daar eens een slager naar te laten
kijken dus Hermien ging op transport naar
de slachterij. Niks nieuws, dat gebeurt
dagelijks met honderden zusters, neven
en nichten van Hermien. Maar Hermien
wilde liever haar rundvleespakket bij
elkaar houden dus toen het moment zich
voordeed nam zij de benen, onder het
motto: ‘een wilde koe is geen mak lam’
en vluchtte de natuur in. Naar waar ze
thuishoort.
En wat waren wij allemaal blij! ‘s Avonds bij
de biefstuk (4 voor een tientje bij de kiloknaller!) hadden we het over hoe goed het
was dat zo’n beest aan haar slager wist te
ontsnappen en deden we een like op de
Free Hermien Facebookpagina. Hermien
was vaker in het nieuws dan een politicus
in verkiezingstijd en de mensen trokken
massaal het bos in om een glimp op te
vangen van de koe met de wilde haren.
Dat maakte Hermien nog wilder waardoor ze niet gevangen kon worden. Waar
is Winnetoe wanneer je hem nodig hebt?
Toen kwam de Speld met het volgende
bericht: Koe Hermien kan worden gekloond, dus nu kan ze zowel geslacht als
gered worden! Fake news bleek later (De
Speld is de enige echte fake-news krant
van Nederland).
Ondertussen werd er door de Partij van
de Dieren een actie opgestart waarbij een
halve ton werd opgehaald om Hermien
te redden. Te redden uit het wild en te
redden van de slacht. Het bedrag was
voldoende om Hermien en haar zus (Joke
19) van een goed verzorgde oude dag te
voorzien in een koeien-rusthuis. Maar nu
vraag ik mij af: Wat moet een wilde koe
in een rusthuis? Is zij niet beter op haar

plek in een safaripark? Weet zij dat haar
achterneven en -nichten vrij leven in de
Oostvaardersplassen? Heeft Hermien
aangegeven dat zij na die twee weken
haar wilde haren had afgeschud en nu
wel toe was aan een rusthuis? Ja, heel
misschien was Hermien ondertussen wel
toe aan haar eeuwige jachtvelden? Lekker,
met een stroganoffsausje...
Beste mensen, hieruit blijkt maar weer:
het Hollandse landschap is een landschap,
geen natuur. Het is de bedoeling dat de
inhoud van dat landschap zich gedraagt
zoals wij dat willen. De koeien in onze
natuur mogen er wel wild uit zien (zoals
de Heckrunderen en Hooglanders) maar
ze moeten niet wild zijn. Een koe in het
wild heeft geen eigenaar en dat is lastig
wanneer zij zich niet aan de verkeersregels houdt en een ongeluk veroorzaakt.
Wie betaalt er dan? Misschien is dan de
opbrengst van alle kilo’s rundvlees net
genoeg om de deuk in de bumper en de
kras in de lak te vergoeden?
Of neem de bevers. Bevers horen er bij,
maar niet te veel. Want dan gaan bevers
doen wat zij altijd doen: water managen.
Maar die taak hadden wij ons zelf al toebedeeld. En die bevers houden zich niet aan
onze inrichtingsplannen of aan onze hoog
water protocollen.
En die berichten over wolven die ons land
bezoeken zijn natuurlijk hartstikke spannend. Helemaal als ze worden voorzien
van een track and trace routekaartje. Maar
als zo’n beest niet is gechipt dan wordt
dat een heel ander verhaal. Dan weten
we niet waar ze uithangen en staan ze
zomaar bij grootmoeder voor de deur.
Kortom: wilde beesten zijn welkom, maar
wel binnen de lijntjes.
De polderwachter

IVN Zomerweek 2018
Rijk van Nijmegen,
Land van Heerlijkheden

Van 3 t/m 10 augustus 2018 organiseren wij de 35e IVN Zomerweek.
We verkennen het prachtige landschap van de stuwwal van Nijmegen
en de rivier de Maas. Ontdek zelf
waarom deze streek het Land van de
Heerlijkheden wordt genoemd. Wij
zorgen voor een compleet verzorgde excursieweek, geschikt voor alle
natuur- en cultuurliefhebbers vanaf
7 jaar. Samen met lokale vrijwilligers
en gidsen vullen we de week met
een boeiend keuzeprogramma in de
natuur. Stevige wandelingen en/of fietstochten vragen van alle deelnemers
een goede conditie. Lidmaatschap
van het IVN is niet vereist, wel een
flinke dosis enthousiasme. Dus: alleen,
samen of met (klein-)kind: schrijf je in
voor een heerlijke actieve natuurweek
in een mooi stukje Nederland.
De invloed van de Maas en de stuwwal
hebben voor een landschap gezorgd
met droge, zanderige rivierduinen,
vennen en uiterwaarden. De mens heeft
daaraan een prachtig cultuurlandschap
met oude heerlijkheden, bossen en vestingstadjes toegevoegd. De vele overgangen zorgen voor een gevarieerde
flora en fauna en een verscheidenheid
aan natuurgebieden, zoals de Overasseltse en Hatertse vennen, de Ooijpolder,
de Mookerheide en meer.

Accommodatie:
Wij verblijven op de accommodatie
“BIJ DE 3 LINDEN” te Alverna, een
akkerbouwbedrijf met groepsaccommodatie en minicamping, aan de rand
van de Overasseltse en Hatertse vennen. Je kunt zowel binnen- als buiten
slapen (tent, camper, caravan), maar
omdat het aantal binnenslaapplaatsen
beperkt is (30 personen in twee- tot
vierpersoonskamers), is tijdig reserveren noodzakelijk.
Wij zorgen voor:
- slaapruimte in 2 tot 4 persoons
kamers of u gebruikt uw eigen kampeermiddel
- ontbijt, lunch(pakket) en biologisch
diner door Edel Catering
(www.edelcatering.nl)
- koffie en thee
- een afwisselend keuzeprogramma
met excursies, lezingen en
ontspanning
- fietsen op aanvraag
Deelnamekosten:
IVN-ers en gezinsleden vanaf 14 jaar
kamperen € 255,-; niet lid € 275,IVN-ers en gezinsleden vanaf 14 jaar
binnen slapen € 285,-; niet lid € 305,Kinderen tot en met 13 jaar € 130,Voor mensen met een minimuminkomen is een korting mogelijk.
Verder informatie kunt u op de website bekijken: www.ivn.nl/zomerweek
of mailen naar: ivnzomerweek@gmail.
com t.a.v. Herman Offereins.
Per post naar: IVN-Zomerweek, Bronsveenlaan 59, 9665 AB Oude Pekela

Wat voor weer vandaag?
Lichtende nachtwolken
Deze keer wil ik jullie kennis laten maken
met een vrij zeldzaam verschijnsel dat
soms te zien is in de diepe avond- of ochtendschemering van eind mei tot eind
juli. Het betreffen wolkenformaties met
een
zilveren tot parelmoerachtige glans:
Lichtende nachtwolken.Onder normale
omstandigheden zien we 's nachts alleen
wolken bij het schijnsel van de maan of
door reflecterend licht van bebouwde
kom.
Echter in de zomermaanden, grofweg
van eind mei tot ver in de tweede
helft van juli (rond de langste dag) wordt
het ook in de nacht in ons land niet
geheel duister. Er blijft een hele diepe
schemering hangen die ontstaat doordat
de zon niet ver genoeg onder de horizon
staat om het volledig (=astronomisch)
donker te maken. Wolkenformaties hoog
in de atmosfeer op ongeveer 70 tot 80
km worden dan nog door de zon
beschenen. Het zijn zeer ijle wolken en
bestaan volledig uit ijskristallen en in de
regel verplaatsen zij zich ook zeer snel en
veranderen van vorm. De ijlheid van de
wolken verraadt zich doordat sterren er

ongehinderd doorheen schijnen.
De grootste kans om dit wolkentype
waar te nemen is natuurlijk bij helder
weer en ongeveer 1 uur na zonsondergang of voor zonsopkomst aan de
noordelijke horizon. Dit is rond het eind
of begin van de burgerlijke schemering.
Daarbij geldt ook, dat hoe kouder de bovenlucht op ~75 km is, hoe groter de kans
is dat de lichtende nachtwolken gezien
kunnen worden. En boven de poolstreken is de kans op zo'n koude luchtlaag het
grootst. Maar de regio waar deze wolkenformaties kunnen voorkomen strekken
zich in de meeste gevallen naar het
zuiden uit tot ongeveer Schotland-Denemarken-Baltische staten, soms nog wat
zuidelijker. Dit geeft al aan dat de wolken
bij ons vrij laag aan de horizon staan.
Het loont de moeite om in de diepe
avond- of ochtendschemering eens even
naar buiten te kijken als u toch naar het
toilet moest, om deze zeldzame
wolken te zien. Maar helaas, niet in elkeheldere zomernacht zijn deze wolken te
zien en er gaan ook jaren voorbij dat deze
lichtende nachtwolken zich in het geheel
niet laten zien. Overigens staat dit
wolkentype los van het te verwachten
weer, noch is het het resultaat van een
heersend weertype.
Ton Lindemann
Bijschrift foto: Lichtende nachtenwolken op 3
juli 2014, om 22:59 hr. De
zon ging onder om 22:03 hr en de burgerlijke
schemering was om 22:51 hr
ten einde. Alle tijden in MEZT. Opname te
Maarssenbroek.

De werkgroepen in het
Vecht & Plassengebied
Paddenstoelenwerkgroep
Contactpersoon: Hanni Meulemans-Mik
Email: hannimik@xs4all.nl
In het najaar iedere vrijdagochtend
op paddenstoelenjacht
Jeugdwerkgroep en scharrelkids
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Werkgroep Commelinhof
Contactpersoon: Minke Schröder-Baron
Email: minke.schroder@ziggo.nl
Gehele jaar iedere vrijdagochtend
open voor onderhoud.
Voor het publiek op zondagmiddag
van 18 februari tot half mei open.
Adres: Park Vechtenstein, Maarssen
Waterwerkgroep
Contactpersoon: Marijke zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Vleermuizenwerkgroep
Contactpersoon: Wieneke Huls
Email: w.huls@online.nl
Wandelingenwerkgroep
Contactpersoon: Sharon van
Straalen
Email: sharonvanstraalen@hotmail.com
Werkgroep excursies
Contactpersoon: Dries Klooster
Email: dries.klooster@telfort.nl
Aanvraag excursies: Illy Poley
Email: ipoley@ziggo.nl
Vogelwerkgroep
Contactpersoon: Annelies Speksnijder
Email: j.e.speksnijder@ziggo.nl
Werkgroep Stadsnatuur
Contactpersoon: Titia Kan-Boot
Email: titiakan@planet.nl
Werkgroep natuurkoffer
Contactpersoon: Henny Suidman
Email: hjmsuidman@hotmail.com

Werkgroep Stadsnatuur
In de loop van 2017 is de naam van
onze werkgroep Utrecht gewijzigd in
Werkgroep Stadsnatuur. Een betere
benaming, omdat deze naam onze
natuuractiviteiten in de stad beter
dekt. We noemen ons soms zelfs al
stadsnatuurgidsen…
In 2017 zijn we, in plaats van een stadsnatuurcursus van 4 achtereenvolgende
weken, begonnen met maandelijkse
natuuractiviteiten. Dat is ons en de
deelnemers goed bevallen en daarom
gaan we hiermee door in 2018.
Vaker dan in 2017 staan onze stadsnatuurexcursies in het activiteitenprogramma van IVN Vecht & Plassengebied vermeld. Dit geeft aan hoe goed
de samenwerking is.
In 2017 hebben we voor het eerst
een inspiratiedag voor natuurgidsen
georganiseerd (met dank aan subsidie
van het F. de Winterfonds). Zie ook het
artikel in het winternummer 2018 van
de Bres. Hoewel de opkomst relatief
laag was, was de “opbrengst” zo groot,
dat we de inspiratiedag in 2018 gaan
herhalen (weer met subsidie). Wel
geven we er een iets andere draai aan.
Een andere activiteit uit 2017 herhalen
we eveneens in 2018, maar dit keer
mét subsidie: natuuractiviteiten voor
kinderen van 7 tot 12 jaar. De activiteiten organiseren we in samenwerking
met Utrecht Natuurlijk, vanuit het
programma “groen doet goed”. In
2017 vonden de activiteiten plaats in
Eilandsteede (park Transwijk). Zie ook
het artikel “help jij ons met hutten
bouwen” in het herfstnummer 2017
van de Bres. In 2018 staan de activiteiten gepland in park Oog in Al. De eerste
natuuractiviteit is al in maart: “het
brouwen van bomensoep”.
Al deze activiteiten kunnen gerealiseerd worden dankzij een aanzienlijke

groei van de werkgroep. De natuurgidsencursus van 2016-2017 heeft
zowel voor extra leden als voor extra
enthousiasme gezorgd!
We gaan zo door!
Titia Kan

Jeugdwerkgroep
en sch ar r elk ids

Winterontdektocht Vechtenstein
Deze IVN activiteit, die ook in de Libelle
stond, was zondag 7 januari een succes te noemen.
Ondanks de gure oostenwind hadden
we 53 deelnemers, bijna allemaal
gezinnen. Super leuk met vele activiteiten. We hadden een sterwerkvorm,
drie groepen, drie hoofdactiviteiten
en drie tijdsrondes van een half uur
met een centrale plek voor de Commelinhof. Marcel, de polderwachter,
deed een rondje Vechtenstein en gaf
een demonstratie poolstokspringen.
Bij de Commelinhof kon je door Pien
en Terenia uitleg krijgen over de
sneeuwklokjes en opwarmen bij het
kampvuur waar je ook een minikaassausijsje kon afbakken boven het vuur.
Bij de derde activiteit olv Elke Rabé
(onze nieuwe IVN vrijwilliger) en mij
kreeg men uitleg over de vleermuizenkasten en kelder.
De Scharrelkids activiteiten bestonden
uit de spiegel- en blinddoek opdrachten met buddy en een natuurkunstwerk maken op een ansichtkaart met
dubbelzijdig tape.
Aan het eind was er een drankje van
het landelijk IVN bij de kinderboerderij
Vechtse Hoeve!
Bijgaande de foto’s van een koude,
droge, zonnige en geslaagde natuuractiviteit!
Marijke Zoetelief

Belangrijk in 2018
Bestuursdata
wo 16 mei, ma 2 juli, ma 27 augustus,
wo 31 oktober, di 11 december.
Themavergadering
19 april,
8 november
Algemene ledenvergadering wo 24 april
Gidsenvergadering wo 26 september
JP Thijssedag za 8 september

Vertrouwenspersoon
van IVN Vecht en
Plassen.
Tijdens de laatste ledenvergadering ben ik
aangesteld als vertrouwenspersoon voor
onze afdeling Vecht en Plassen.
Ik ben sinds kort met pensioen, maar in
mijn werk heb ik veel ervaring opgedaan
die ik voor deze taak kan gebruiken.
Alle leden van IVN Vecht en Plassen die
binnen de vereniging te maken krijgen met
ongewenst gedrag en seksuele intimidatie
kunnen mij contacten voor advies en hulp.
Agnes Janmaat
Telefoonnummer: 0346-243961

van de ledenadministratie
Als nieuwe leden heten wij van harte welkom:
Elzeline Bergisch
Renée Beurskens
Margriet Dings
Evelien Louwers
Esther Miltenburg
Else Vermeulen
2 leden hebben hun
lidmaatschap opgezegd

Het bestuur
Voorzitter: Bert van der Tol
Email: bertvdtol@zonnet.nl
Secretaris: Illy Poley
Email: ipoley@ziggo.nl
Penningmeester: Hanneke Boom
Email: hannekeboom64@gmail.co
Bestuursleden: Marloes van der
Beek, John van Himbergen,
Eugénie Weenink

Nog wat werkgroepen
Werkgroep communicatie
Contactpersonen
De Bres: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com
PR en communicatie: Marloes van der
Beek
Email: marloes.ivn@gmail.co
Website: Harm Dotinga
Email: h.dotinga@hetnet.nl
Winkeltje: functie vacant
Werkgroep bijscholing
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com

Cursus werkgroepen
Werkgroep natuurcursus
Contactpersoon: Bernadet Sijmons
Email: inez.kollaard@planet.nl
Werkgroep natuurgidsencursus
Contactpersoon: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com
https://www.facebook.com/ivn vecht &
plassengebied, achter dit ingewikkeld
adres gaat de face-book pagina van IVN
Vecht en Plassengebied schuil.
Het is een openbare groep, wil je zelf
iets plaatsen dan moet je je even als lid
aanmelden bij Lolke Stelwagen.

Aan de heer/mevrouw:

Indien onbestelbaar dan
graag retour zenden aan:
Ledenadministratie
IVN Vecht & Plassengebied
T.a.v. Tineke van Schooten
Rembrandtlaan 68
3451 JD Vleuten

