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Jaarverslag 2016
Uitnoding algemene
ledenvergadering,
woensdag 29 maart

De Bres
De Bres is het tijdschrift voor de leden
en donateurs van de IVN afdeling Vecht
en Plassengebied. Het gebied waarbinnen de activiteiten van onze vereniging
plaatsvinden ligt aan weerszijden van
de Vecht en bestrijkt grofweg de plaat-

sen: Utrecht, Leidsche Rijn, Vleuten-de
Meern, Maarssen, Breukelen, Loosdrecht, Loenen en Abcoude. Dit gebied is
qua natuur en landschap zeer gevarieerd
en van groot belang voor het milieu en
de biodiversiteit van deze streek.

De werkgroepen van IVN 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 19 februari tot eind
mei open.
Adres: park Vechtenstein, Maarssen
Waterwerkgroep
Contactpersoon: Marijke zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Vleermuizenwerkgroep
Contactpersoon: Harrie Pelgrim
Email: harriepelgrim@hotmail.com
Wandelingenwerkgroep
Contactpersoon: Sharon van Straalen
Email: sharonvanstraalen@kpnmail.nl
Werkgroep excursies
Contactpersoon: Dries Klooster
Email: dries.klooster@telfort.nl
Aanvraag excursies: Illy Poley
Email: ipoley@ziggo.nl

Werkgroep communicatie
Contactpersonen
De Bres: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com
PR en communicatie: Marloes van der Beek
Email: harald.marloes@telfort.nl
Website: Harm Dotinga
Email: h.dotinga@hetnet.nl
Winkeltje: functie vacant
Werkgroep bijscholing
Contactpersoon: Marijke Zoetelief
Email: marijkezoetelief@gmail.com
Werkgroep Utrecht
Contactpersoon: Dirk-Jan Boerwinkel
Email: dirkjan.boerwinkel@gmail.com
Werkgroep natuurcursus
Contactpersoon: Bernadet Sijmons
Email: inez.kollaard@planet.nl
Werkgroep natuurgidsencursus
Contactpersoon: Jan van Schooten
Email: jcvanschooten@gmail.com
Werkgroep natuurkoffer
Contactpersoon: Henny Suidman
Email: hjmsuidman@hotmail.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.

Belangrijke data in 2017

Ook belangrijk in 2016

Bestuursvergaderingen 			
maandagavond 20.00uur 		
23 januari 				
13 maart				
8 mei
3 juli					
28 augustus				
23 oktober				
11 december

28-29 januari, Nationale tuinvogeltelling
10 februari, Warme truiendag
10--11 maart, NLdoet dagen
21 maart, Werdelddag van de Bossen
22 maart, Nationale Boomfeestdag
26 maart, Zomertijd
25 maart, Het Uur der Aarde
22 april, Dag van de Aarde
13-14 mei, Nationele Molendag
18 mei, Fiets naar je werkdag
20-21 mei, Fête de la Nature
22 mei, Dag van de biologische diversiteit
5 juni, Dag van het Milieu
7 juni, Landelijke buitenspeeldag
28 juli Dag van de Natuurbescherming
25-26 augustus, Nationale Nachtvlindernacht
September, Groene maand
5 september, Duurzame dinsdag
9-10 september, Open Monumentendag
16 september, dag ter behoud van de
Ozonlaag
16-23 oktober, Week van het Landschap
1 oktober, Nationale kringloopdag
4 oktober, Dierendag
10 oktober, Dag van de Duurzaamheid
28 oktober, Nacht van de Nacht
29 oktober, Wintertijd
5 november, Natuur werkdag
6-12 november, Week van Respect
25 november, Niet-Winkeldag
5 december, Wereld Bodemdag
7 december, Nationale Vrijwilligersdag

Themavergaderingen
donderdagavond 20.00 uur
13 april
9 november
Gidsenvergadering
woensdagavond 20.00 uur
28 september

Algemene Ledenvergadering
Woensdagavond 20.00uuur
29 maart
JP Thijssedag
zaterdag 9 september

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,
Harm Dotinga, John van Himbergen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op
woensdag 29 maart 2017, aanvang 20.00 uur
Locatie: Museumboerderij Vredegoed
Heuvellaan 7 Tienhoven
Agenda
1.
Opening
2.
Bijkomende agendapunten
3.
Notulen Algemene Ledenvergadering 23 maart 2016
4.
Verslag penningmeester
5.
Kascommissie
6.
Nieuws uit de werkgroepen
7.
Jaarverslag 2016/Jaarplan 2017
8.
Beleidsplan 2015-2020
9.
Concept “In Veilige Handen, verklaring omtrent gedrag”
10.
Bestuurstermijn bestuurslid/verkiezing nieuwe bestuurslid*
11.
Rondvraag
Pauze
Na de pauze volgt een lezing, verzorgd door Harm Dotinga met als titel:
Bescherming van flora en fauna onder de nieuwe Wet natuurbescherming
Inhoud: De Wet natuurbescherming heeft op 1 januari 2017 de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet vervangen.
Tijdens de lezing kunt u meer horen over de nieuwe wet en wat er in positieve of
negatieve zin verandert voor de bescherming van in het wild levende dieren en
planten. Er is uiteraard ook ruimte voor het stellen van vragen en discussie.

Na deze lezing is er gelegenheid voor een drankje!

Belangrijke mededeling:

Van ons bestuurslid Harm Dotinga loopt de bestuurstermijn dit jaar af.
Hij is aftredend en niet herkiesbaar. Degene die deze functie zou willen
overnemen kan dat kenbaar maken bij de secretaris, Illy Poley.
Liefst per mail: ipoley@ziggo.nl.

Voorwoord
JAARVERSLAG2016JAARVERSLAG2016
Het bestuur van de IVN-afdeling Vecht
en Plassengebied biedt u hierbij het
jaarverslag over 2016 aan. Naast een
terugblik op het afgelopen jaar kijken
we vooruit naar het jaar 2017.
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 door middel
van 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 de gemeente
Stichtse Vecht.
Naast het financiële verslag vormen
de verslagen van de verschillende
werkgroepen de kern van dit jaarverslag. Deze verslagen tonen aan dat de
afdeling beschikt over actieve leden
die gezamenlijk een uitgebreid aanbod
verzorgen en over een achterban die
hen daarbij ondersteunt.
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.
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.

De nascholing van onze gidsen heeft
het afgelopen jaar ook weer aandacht
gehad.
In het voorjaar heeft het bestuur een
studiedag georganiseerd, verzorgd
door leden van de Academie Politie
Dieren en Milieu met als onderwerp
Wildlife Crime. Deze dag hebben wij
ook opengesteld voor leden van de
KNNV afdeling Utrecht. In het najaar
was er een lezing door Kars Veling van
de Vlinderstichting over vlinders en
bijen.
In oktober 2016 heeft een aantal leden
onze jaarlijkse J.P.Thijssedag (een dag,
die onze afdeling organiseert voor alle
leden en wie dat wil kan ook zijn/haar
partner en/of kinderen meenemen)
georganiseerd. We zijn naar het ‘Natuurmuseum de Wielewaal’ in Langerak geweest. In dit privémuseum, dat
gerund wordt door een zeer gedreven
echtpaar is een schitterende verzameling van opgezette dieren te zien. Daar
hebben we een rondleiding gehad in de
ochtend. In de middag hebben we een
interessante natuurhistorische excursie
gehad in de uiterwaarden van de Lek.
Er waren ongeveer 25 deelnemers.
Door het prachtige weer en de fantastische locatie was het een heel geslaagde dag.
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
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ons Beleidsplan en het Huishoudelijk
Reglement. En er is een archief met
nummers van ons afdelingsblad De
Bres te vinden.

Er werden door de afdeling verschillende cursussen aangeboden: de
Natuurcursus in het voorjaar en in het
najaar en voor de vijfde keer de cursus
Stadsnatuur in Utrecht.
Begin 2016 is een start gemaakt met
een nieuwe Natuurgidsencursus. Deze
draait nu volop en de 19 deelnemers
hopen in juli 2017 hun diploma Natuurgids te behalen.
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
wordt omgevormd tot een ‘stinzenbos’
met o.a. grote aantallen sneeuwklokjes, krokussen, winterakonieten en
boshyacinten.

In 2016 is het nieuwe beleidsplan
2016-2020 aan de ALV voorgelegd,
goedgekeurd en op de site geplaatst.
Uitgangspunt voor de komende 5 jaar
is allereerst de continuering van onze
huidige activiteiten en daarnaast o.a.
aandacht voor:
• De prioritaire thema’s van het IVN
zoals duurzaamheid, groen in de buurt,
gezondheid, ouderen en kinderen
• Werven en binden van nieuwe (actieve) leden
• Samenwerking met andere afdelingen
en natuurorganisaties
• Nieuwe gidsen opleiden en aandacht
voor de deskundigheid van onze gidsen
• Communicatie, zowel intern als extern, optimaliseren
Met dit jaarverslag wil het bestuur
leden en belangstellenden informeren
over de activiteiten van onze afdeling.
Een afdeling die louter uit vrijwilligers
bestaat en het dus moet hebben van
enthousiaste mensen met een hart
voor natuur en milieu.
En tot slot nog een belangrijke mededeling :
In 2017 bestaat onze afdeling 40 jaar!
We zullen dit niet ongemerkt voorbij
laten gaan en een feestelijke dag organiseren!

In de samenstelling van het bestuur is
het afgelopen jaar niets gewijzigd.
Het bestuur ziet er als volgt uit:
Bert van der Tol, voorzitter
Illy Poley, secretaris
Hanneke Boom, penningmeester
Marloes van der Beek, bestuurslid
Harm Dotinga, bestuurslid
John van Himbergen, bestuurslid
De ledenadministratie wordt verzorgd
door Tineke van Schooten.

Het bestuur heeft in 2016 7 keer vergaderd en wel op: 20 januari, 21 maart,
30 mei, 4 juli, 5 september, 17 oktober
en 12 december.
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.
Dit jaar is op de ALV het beleidsplan
voor 2016-2020 gepresenteerd en
aangenomen.
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, consulentschap en
natuurorganisaties.

Het afgelopen jaar is het geld uit het
‘De Winterfonds’ (een legaat) beschikbaar gesteld voor: De Commelinhof en
de dit jaar begonnen Natuurgidsenopleiding.
De contributie is vastgesteld op € 24,per jaar en de automatische incasso
wordt verzorgd door het landelijk bureau van het IVN.
In het voorjaar wordt er weer een
Algemene Leden Vergadering voor alle
leden van de afdeling gehouden. Op
de vergadering van 2017 zal er extra
aandacht zijn voor de door het landelijk
bureau opgestelde speerpunt “in veilige
handen”. Er zal een conceptontwerp
hieromtrent voorgelegd worden aan de
leden.
Op de gidsenvergadering in het najaar
wordt 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.
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Samenstelling werkgroepen en gidsen
Contact tussen het bestuur en de werkgroepen:

Werkgroep			contactpersoon		contactpersoon 			
werkgroep		
bestuur
Natuurcursus			
Inez Kollaard		
John van Himbergen
Werkgroep excursies		
Dries Klooster		
Marloes van der Beek
Werkgroep Communicatie
Marloes van der Beek Marloes van der Beek
(PR, De Bres, Internet en
Harm Dotinga		
Harm Dotinga
Winkel)			Jan van Schooten					
Werkgroep Bijscholing		
Marijke Zoetelief
Hanneke Boom
Jeugdwerkgroep		
Marijke Zoetelief
Bert van der Tol
Vleermuizenwerkgroep		
Harrie Pelgrim		
Illy Poley
Waterwerkgroep		
Marijke Zoetelief
Illy Poley
Commelinhof			Minke Schröder		Illy Poley
Werkgroep Utrecht		
Dirk-Jan Boerwinkel
Harm Dotinga
Paddenstoelenwerkgroep
Hanni Meulemans
Hanneke Boom
Werkgroep wandelingen
Reint Dragt		
Illy Poley
Werkgroepen
Natuurcursus			
Excursies/ activiteiten		
Werkgroep Communicatie

Inez Kollaard, Edith Meijer, Bernadet Sijmons
Marijke Zoetelief, Dries Klooster
Marloes van der Beek, Jan van Schooten
Jaap Stavenuiter, Bertie Klomp, Tineke van
				Schooten
				
Lolke Stelwagen, Harm Dotinga, William van
				Male
				Hanneke Boom, Niek Albers
Bijscholing			
Lolke Stelwagen, Willemien Valewink, Marijke
				Zoetelief
Jeugdwerkgroep		
Marijke Zoetelief, Edith Meijer, Lia Rademaker,
				
Friedi de Jong, Paul van Gulik, Bernadet
				
Simons, Kees Vollering, Henny Suidman,
				
André Roeffen, Iemy Brand
Vleermuizenwerkgroep		
Harrie Pelgrim, Lolke Stelwagen, Erik Broeke,
				
Marijke Zoetelief, Wieneke Huls, Ton Lindemann,
				Adrie Oosterveen, Hettie Luyten
Waterwerkgroep		
Niek Albers, Ton Lindemann, Illy Poley, Kees
				
Vollering, Marijke Zoetelief, Lolke Stelwagen

Commelinhof			
Vaste hof-lieden: Erik Broeke, Pien Jansen,
				
Bernadet Sijmons, Jan van Schooten, Marijke
				
Zoetelief, Minke Schröder, Reint Dragt
				
Extra rondleiders: Edith Meijer, Friedi de Jong,
				
Illy Poley, Lia Rademaker, Reint Dragt
Paddenstoelen			
Willemien Valewink, Hanni Meulemans, Henny
				
Suidman, Harrie Pelgrim, Jaap Stavenuiter,
				
Christien Hidding, Klaas Koornwinder, Titia Kan,
				Yvonne Mathot
Wandelingen			
Joke en Reint Dragt, Dirk Quaak, Sjaak en
				
Gerrie Gondelach, Iwan en Sharon van Straalen,
				
Jan Maasen, Illy Poley, Jaap Stavenuiter, Jose
				
Stortelder, Lolke en Petra Stelwagen, Willemien
				
Valewink, Minke Schröder, Friedi de Jong,
				Carolien vd Heide
Werkgroep Utrecht		
Paul van der Heyden, Lisa Veneberg, Emmy
				
Mudde, Titia Kan- Boot, Dirk-Jan Boerwinkel,
				
Christien Hidding, Sim Visser, Janine Marien
J.P.Thijssedag			
Hanneke Boom, Henny Suidman, Bert van der
				Tol, Edith Meijer
De gidsen			
Niek Albers, Wim Baas, Marloes van der Beek,
				
Marisol Beltman, Marcel Blekendaal, Arwin
				
den Boer, Dirk Jan Boerwinkel, Hanneke Boom,
				
Iemy Brand, Erik Broeke, Harm Dotinga, Reint 		
				
Dragt, Laurens Drogendijk, Dirk van der Est,
				
Jan Gondelach, Paul van Gulik, Christien
				
Hidding, Ank de Hoop, Pien Jansen,
				
Friedi de Jong, Titia Kan-Boot, Dries Klooster,
				
Ingrid Kat, Inez Kollaard, Klaas Koornwinder,
				
Harm-Jaap Kroeze, Ton Lindemann, Janine
				
Mariën, Yvonne Mathot, Edith Meijer, Hanni
				
Meulemans, Emmy Mudde, Adri Oosterveen,
				
Harrie Pelgrim, Illy Poley, Lia Rademaker,
				
Terenia de Reus, André Roeffen, Jan van
				
Schooten, Minke Schröder, Bernadet Sijmons,
				
Jaap Stavenuiter, Lolke Stelwagen, Judith
				
Sterken Harry Straathof, Henny Suidman, Bert
				
van der Tol, Willemien Valewink, Henk Verver,
				
Sim Visser, Paul Vlaanderen, Kees Vollering,
				
Peter van Wieringen, Evert van Zijtveld en
				Marijke Zoetelief
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Financieel jaarverslag 2016
Inleiding
De afdeling heeft een goed jaar achter
de rug. Er zijn veel mooie activiteiten
geweest. Met name in de Commelinhof is
veel werk verzet.
De winst- en verliesrekening laat wel een
gering verlies zien. De reserve binnen de
vereniging is echter ruim voldoende om dit
op te vangen.
Dit jaar is op de balans inzichtelijk gemaakt welke reserveringen er zijn 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 uitbreiBalans

2014

Omschrijving

Debet

ding 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.
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.
Hanneke Boom, Penningmeester

2015

Debet

Credit

Kapitaal
23.422
23.855
Reservering CH				
2.798
Reservering NGC				
500
Reservering FdW						
ASN spaar rekening
22.880
22.181
22.400
Giro
1.079
1.635		
4.189
Spaarrekening
130
132
133
Debiteuren
80
60			
Voorraad goederen
2.982
2.982		
2.294
				
Resultaat
3.730
160		
209

4.866
2.663
4.697
17.000

TOTAAL

29.228

27.153

Credit

27.153

Debet

2016

27.153

Credit

27.153

29.228

F. de Winterfonds
2014 Restant donatie
20.000,00 Vleermuiskasten		
				
Vechtensteindag		
							
				
Reservering voor Commelinhof
							
2015 Restant donatie
19.085,96 Advertentie reeks
				
Workshopdag voor gidsen
					Commelinhof			
2016 Restant donatie
18.085,96 Natuurgidsencursus
					Commelinhof			
2017 Restant donatie
17.000,00 Batdetector			
					Nascholing gidsen		
					J.P. Thijssedag			

			
Omschrijving		

B 2016 B 2016 W 2016 W 2016 B 2017 B 2017
Debet Credit Debet Credit Debet Credit

Cursuskosten		
1300		
617		
1000
Sprekers/docenten		
100		
447		
400
Zaalhuur (alg verg)
1240
1.308		
1200
Reclamekosten 		
400					
Advertentiekosten		
200		
89		
200
Representatiekosten 				
102		
100
Onkosten vrijwilligers 		
200
1.079		
300
Kosten activiteiten		
750		
284		
300
Verenigings Activiteiten		
120 		
250 		
500
Kantoorartikelen
10		
27		
50
Administratiekosten		
240		
163		
200
Bres
			
2000
2.128		
2100
Bankkosten			
150		
135		
150
Overige bestuurskosten
300					
Overige algemene kosten			
747 			
Bijzondere baten & lasten							
Inkoop winkeltje 		
500					
Ontvangen contributies		
2800
2.249		
2300
Ontvangen subsidies 		
400		
450		
400
Ontvangen donaties			
500		
699		
500
Opbrengst Winkeltje			
500		
517		
200
Collectebus Activiteiten			
600		
577		
600
Cursusgelden				2310		
2.455		
2300
Rente opbrengsten banken		
200		
219		
200
Voorraadverschillen			
200
			
<< Resultaat >>
					

255,21
158,83
414,04
500,00
914,04
250,00
250,00
500,00
500,00
500,00
300,00
500,00
200,00

209		

								
TOTAAL			
7510 7510 7.378 7.378 6500
Toelichting:
F. de Winterfonds
In 2017 is geld toegezegd voor de
volgende projecten:
1. Aanschaf van een batdetector voor
de Vleermuizenwerkgroep, € 300
2. Nascholing natuurgidsen door de
afdeling Utrecht, € 500
3. Extra bijdrage van € 200 voor J.P.
Thijssedag (landelijke dag voor actieve
leden) in verband met 40 jarig bestaan
van onze afdeling in 2017.

6500

Onkosten vrijwilligers
De post onkosten vrijwilligers is dit
jaren hoger dan gebruikelijk. Dat wordt
verklaard doordat in 2016 kleding voor
onze gidsen is aangeschaft. Ook zijn
twee van onze gidsen van de jeugdwerkgroep naar de cursus Kind van
Nature geweest.
Contributie
Het aantal leden is stabiel. Nieuwe
leden melden zich alleen nog aan via
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Van de paddenstoelenwerkgroep Verslag werkgroep Commelinhof
Activiteiten werkgroep Utrecht
het Landelijk IVN. Contributie wordt
zoveel mogelijk geïnd via het Landelijk
IVN. Alleen de leden die niet middels
automatische incasso willen betalen
moeten nog hun contributie overmaken
naar onze afdeling, evenals de donateurs.
Omdat er meer kosten verbonden zijn
aan betaling door leden aan de afdeling
dan aan automatische incasso door
het Landelijk IVN is er voor de eerste
groep een hogere contributie ingesteld
met ingang van dit jaar.
Hiermee wordt het overzicht voor de te
betalen contributie / donatie voor 2017
als volgt:
1. Leden (automatische incasso of
ingeschreven via IVN Landelijk) € 24
2. Leden (zonder automatische
incasso)
€ 27
3. Donateurs
€ 20
4. Huisgenootleden
€ 12
De afdeling draagt per lid € 10 af aan
het Landelijk IVN en voor huisgenootleden € 2,50.

Excursies
17 januari Griftpark; vogelexcursie en
tuinvogeltelling o.l.v. Dirk Jan Boerwinkel en Harm Dotinga. (25 deelnemers)
6 maart Amelisweerd; Stinzenplantenexcursie o.l.v. Titia Kan ( 12 deelnemers)
21 mei Kromme Rijnpark; excursie
o.l.v. Dirk Jan Boerwinkel en Titia Kan
i.s.m Wim Kok van de Kromme Rijnwerkgroep. (25 deelnemers)
12 juni Eilandsteede, Transwijk;
sloootjesdag met kinderen o.l.v. Titia
Kan, Carin van der Veer en Dirk Jan
Boerwinkel. Ongeveer 20 kinderen
21 juni Binnenstad Utrecht; Stadssafari o.l.v. Harm Dotinga en Dirk Jan
Boerwinkel. (30 deelnemers)
23 oktober excursie Voorveldse polder
o.l.v. Willie van Emmerik. (18 deelnemers)
30 oktober excursie park Oog in Al
o.l.v. Carin van der Veer en Titia Kan
( 20 deelnemers)
11 december vis en amfibieënexcursie
Voorveldse Polder o.l.v Willie van Emmerik i.s.m. RAVON Utrecht (12 deelnemers)
Vijfde cursus stadsnatuur (20 deelnemers) met als thema ‘Stadsparken’
Zoals gebruikelijk bestond de cursus uit
een viertal excursies, al dan niet voorafgegaan door een lezing. Het thema was
de historie van de Utrechtse stadsparken met daarbij de veranderde ideeën
over de functies van een stadspark.
7 april lezing Utrechtse stadsparken
door Bettina van Santen van gemeente
Utrecht
9 april excursie Zocherpark o.l.v. Harm
Dotinga, Titia Kan en Dirk Jan
Boerwinkel
23 april excursie Beatrixpark o.l.v.
Gerco Meijer en Janine Marien
28 mei excursie Griftpark o.l.v. Wim
Horst, Moniek Lindner en Ank de Hoop
16 juni lezing Tabe Tietema over Maximapark, verplaatst naar 29 september
18 juni excursie Maximapark o.l.v. Tabe
Tietema, verplaatst naar 2 oktober

De paddenstoelenwerkgroep is afgelopen jaar actief geweest tussen 26 augustus en 11 november. De groep bestond dit jaar uit 11 deelnemers. Dat is
inclusief de 3 stagiaires van de natuurgidsencursus. We hebben ons weer
voorbereid op de publieksexcursies in
Over Holland en Nijenrode en geprobeerd onze kennis van paddenstoelen
te vergroten. Sommigen van ons zijn
ook lid van de mycologische vereniging, zodat we ook daar kennis van
kunnen opdoen, om dit door te geven
aan de rest van de groep. In Nijenrode
zijn nog twee extra excursies gegeven voor een groep fotografen en een
groep expats. Dit waren excursies op
aanvraag en daar is een bijdrage voor
gevraagd. Samen met de opbrengsten
van Over Holland en Nijenrode leverde
dat een aardig bedrag op.
In 2017 gaan we op dezelfde voet verder. We hopen dan ons bestuurslid te
mogen begroeten op 1 van de excursiedagen.

Op 21 februari 2016 werd de Commelinhof geopend voor het publiek.
Hoewel het een koude dag was kwamen toch 25 mensen deze tuin weer
bezoeken. De 1e sneeuwklokjes werden bewonderd. Het aantal bezoekers
neemt licht af. Het aantal excursies
neemt toe. Vanuit de wijde omgeving
wordt de tuin bezocht. Iedereen is
verbaasd over de hoeveelheid planten
die in deze tuin te bewonderen is. Ook
de ecologiestudenten bezoeken deze
tuin jaarlijks. Vanuit de theorie bij Wim
Baas naar de praktijk in de Commelinhof. De werkgroep is druk bezig met
de uitbreiding. Hierbij is een aantal
werkdagen geweest waar veel IVN-ers
een handje mee geholpen hebben. Het
pad is zichtbaar en zal het komend jaar
‘bestraat’ worden. Op de NL-Doe dag
heeft net zoals vorig jaar het bedrijf
Moor ons geholpen. Ook het komend
jaar zijn ze weer bereid om ons te
ondersteunen
De werkgroep is uitgebreid met Agnes
vanuit de natuurgidsenopleiding. Maar
we hebben altijd nog mensen nodig
die ons willen helpen op de vrijdagochtend. Naast de vaste groep op de
vrijdagochtend zijn er veel die ons
ondersteunen op de werkdagen. Ook
onze vaste groep rondleiders is de
afgelopen periode druk in de weer geweest om de bezoekers te ontvangen.
Ook het komend jaar mogen we weer
steun van hen ontvangen.
Dit jaar heeft de tuin een linde aangeboden gekregen van de achterburen.
De bridgeclub heeft een financiële
donatie gegeven waardoor er weer
planten/bollen aangeschaft kunnen
worden.
Het komend jaar gaat de werkgroep
weer enthousiast verder met de uitbreiding naast het gewone onderhoud
van de tuin. Vanaf 19 februari is de tuin
weer open voor het publiek.
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Werkgroep excursies en activiteiten 2016
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.
Excursie- en activiteitenprogramma 2016 			
17-01
05-02
21-02
06-03
11-03
11-03
11-03
03-04
09-05
21-05
22-05
29-05
05-06
10-06
21-06
29-06
23-06
26-08
04-09
25-09
23-10
29-10
05-11

Nationale tuinvogeltelling, Griftpark Utrecht, 		
Uilen lezing+excursie+sterrenkijken, Haarzuilens		
Opening Commelinhof, Maarssen			
Stinzenplantenexcursie+voorjaarsdag			
Landelijke NL DOET-dag, Commelinhof,Maarssen
Landelijke NLDOET-dag, Fort Maarsseveen		
Sterrenkijken, Maarssen					
Sinzenplantenexcursie, Breukelen			
Mercurius deels voor de zon, Fort Maarsseveen		
Kromme Rijn Park, Utrecht				
Máxima-park, Vleuten					
Natuurtocht Kasteelbos Loenersloot			
Fietstocht Noorderpark, Gagelbos			
Landelijke Slootjesdag, Maarsseveenseplas		
Stadssafari in de Utrechtse binnenstad, Pausdam
Wereldwijde Modderdag, Molenpolder			
IVN Etmaal Nacht van de overnachting, Tienhoven
Vleermuizenexcursie, Vechtenstein, Maarssen		
Wandeltocht door het landschap, Tienhoven		
Paddenstoelenexcursie, Over Holland, Nieuwersluis
Paddenstoelen Nijenrode, Breukelen			
Nacht van de Nacht, Fort Maarsseveen			
Natuurwerkdag+scharrelkids, Maarssen			

volw.
7
51
11
12
10
22
7
65
18
21
25
10
12
19
28
12
12
35
7
12
70
85
16

Totaal							567

kinderen
24

18
10
6
19
12
12

40
15
156

De excursies, die gegeven zijn door de werkgroep Utrecht staan in dit jaarverslag
vermeld bij het verslag van deze werkgroep.

Excursie- en activiteitenprogramma 2017
15-01
29-01
03-02
19-02
26-02
03-03
10-03
11-03
19-03
26-03
09-04
23-04
14-05
21-05
09-06
11-06
21-06
12-08
25-08
17-09
22-10
28-10
12-11

14.00 u Midwinterpoldertocht, Bethunepolder
10.00 u Tuinvogelexcursie, Griftpark Utrecht
20.00 u Uilenlezing+uilenexcursie+sterrenkijken
14.00 u Opening Stinzenplantentuin De Commelinhof
14.00 u Voorjaarsbloeiers en knoppen, Natuurpark Bloeyendael
20.00 u Sterrenkijken, Boerderij Vredegoed Tienhoven
10.00 u NLDOET-dag, Commelinhof Maarssen en C-Fordt Maarssenbroek
10.00 u Vleermuizenkasten maken, MEC Maarssenbroek
14.00 u Stinzenplantenexcursie in Amelisweerd
09.00 u Vroege vogelexcursie, natuurgebied De Groene Jonker
14.00 u Lente-Natuurmiddag, Haarzuilens
14.00 u Voorjaarswandeling in Nijenrode, Breukelen
14.00 u Natuurtocht Kasteelbos Loenersloot
14.00 u Excursie in Het Kromme Rijn Park, Utrecht
18.30 u Watersafari Landelijke Slootjesdagen, Maarsseveense Plas
14.00 u Watersafari Landelijke Slootjesdagen, Kockengen
20.00 u Midzomer stadssafari in de Utrechtse binnenstad
14.00 u IVN Natuuretmaal op Vredegoed
19.30 u Vleermuizenlezing + excursie MEC Maarssenbroek
14.00 u Paddenstoelenexcursie op landgoed Gunterstein
14.00 u Paddenstoelen in Nijenrode, Breukelen
20.00 u Nacht van de Nacht, Fort Maarsseveen, Maarssen
14.00 u Speurtocht vanuit Stadstuin Zuilen, Utrecht
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Jaarverslag Waterwerkgroep
Werkgroep Langeafstandwandelingen Jeugd- en Scharrelkids werkgroep
In 2016 zijn door de werkgroep weer 4
dagwandelingen georganiseerd, met
als doel IVN-ers, actief of niet meer
actief, bij te scholen, en in aangenaam
gezelschap een dag in de natuur door
te brengen.

In verschillende landschappen van
Nederland is weer gewandeld.
De eerste in april was in de omgeving
van Heiloo. Het was een wandeling
langs graskaden bollenvelden en langs
de binnenduinrand.
In juni ging het door bos en hei van het
Gooi.
In augustus is er gewandeld over de
bloeiende heide van Ermelo.
De laatste wandeling in oktober ging
vanuit Maarn naar de Kaapse bossen.
De plannen voor 2017 zijn alweer gemaakt en daarom vermeld ik graag de
4 data en doe een oproep om ook eens
op een zondag mee te wandelen. De
gemiddelde wandelafstand is 16 km.
Wandeling 1
Wandeling 2
Wandeling 3
Wandeling 4

op zondag
op zondag
op zondag
op zondag

9 APRIL
11 JUNI
27 AUGUSTUS
8 OKTOBER

Per 2017 is de organisatie in handen
van ‘oud actief lid’ Sharon van Straalen.
Zij gaat eerst een jaar proefdraaien.
E-mail kan zonder tegenbericht voortaan aan haar worden gericht.
(sharonvanstraalen@hotmail.com)

Tot deze werkgroep behoren:
Edith, André, Iemy, Eugenie, Terenia,
Kees, Harm-Jaap, Joke, Laurens en
Marijke
(incidenteel: Wilma, Titia, Lia, Bernadet, Friedi). Mandy Kemp heeft stage
gelopen vanuit haar HBO opleiding en
zal ook actief worden bij het IVN. In
het team Vluchtelingen zijn ook Ingrid
Strootman, Angeline Schulte, Wilma
Wormgoor en Antoinet Timmer actief
geweest.

Activiteiten van 2016 waren:
Knollen- en Zwammentocht op Nijenrode,
Scharrelkids evenement Loenersloot,
Water- en scharrelkids evenement in
het Maximapark
Watersafari Scharrelkids Maarsseveenseplas,
Modderdag 29 juni in de Molenpolder
(extra ingelast),
IVN Scharrelkids natuuretmaal met
gezinnen (overnachten op het hooi,
eten uit de natuur, bushcraft, polsstokspringen, waterbeestjes scheppen,
spotten van vleermuizen, uilen en
nachtvlinders, natuurontbijt, met de
boer het weiland in en natuurbelevingactiviteiten),
Nacht van de nacht (polderwachter,
sterrenwacht en heks) en
Natuurtochten met vluchtelingen (wekelijks van januari t/m april met kinderen en volwassenen in park Transwijk
Utrecht). In mei hebben we samen met
IVN Zeist een vluchtelingen activiteit
gehouden met gezamenlijke picknick.
Marijke heeft voor scholen 28 buitenlessen (à gemiddeld 25 lln) gegeven in
Stichtse Vecht.

De bovenstaande reguliere activiteiten
zullen ook in 2017 plaatsvinden.

Als bijscholing is er op 13 april om 20 u
een presentatie Groen doet goed over
de invloed van de natuur op kinderen
(en volwassenen!) en het verschil in
gedrag van jongens en meisjes in de
natuur. De presentatie wordt gegeven
door Mandy Kemp en Marijke Zoetelief.
De activiteiten met vluchtelingen zullen
incidenteel plaatsvinden, bv op 2 april
om 14 u in de oude Hortus bij het Universiteitsmuseum en 24 september in
Oog en al park.
Ipv in het Maximapark vindt op 9 april
een natuur-lentemiddag plaats bij de
Thematerweg in Haarzuilens.
Het IVN Natuuretmaal was twee keer
een groot succes en wordt in 2017
weer gehouden en wel van 12 op 13
augustus. Het is echt een feestje; dus
geef je op om mee te helpen of deel te
nemen.
Op 12 november is er een Natuurspeurtocht in Zuilen Utrecht.
Bijscholing voor de werkgroep Jeugd
zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 25
maart. Info volgt nog.

Tot deze werkgroep behoren:
André, Illy, Niek, Ton, Kees, (Lolke),
Bert, Alie, Joke, Laurens en Marijke

Waterevenementen van 2016 waren:
De Watersafari’s tijdens de landelijke
Slootjesdagen bij de Maarsseveense
plas (scheppen, kanoën, zwemmen en
kreeften eten rond de heksenketel) en
bij Gagel- en Eilandsteede in de stad
Utrecht wat samenviel met de Utrechtse waterweek.
Waterbeestjes vangen in het Maximapark
Waterbeestjes vangen tijdens de wereld Modderdag
Waterbeestjes vangen en polsstokspringen tijdens het IVN etmaal
Marijke heeft in Eindhoven voor IVNers een Waterinspiratiedag gegeven
en in Gouda voor KNNV-ers een Bisel
workshop.
De waterkwaliteit in de Molenpolder
neemt sterk af door de aanwezigheid
van de Amerikaanse rivierkreeft. André
Roeffen en Marijke Zoetelief doen hier
regelmatig de Bisel waterkwalitietsmethode die vijf jaar geleden nog een 9 en
nu een 4 is. De kreeften zijn een plaag
en eten alle inheemse waterbeestjes
en waterplanten op.
Prijsvraag: Hoe heet de larf van de
schietmot?
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Jaarverslag Bijscholing 2016
Werkgroep Natuurcursus
Werkgroep Vleermuizen 2016
Wateractiviteiten voor 2017:

Het landelijk IVN wil graag bij ons (bv
bij Vredegoed) de Nederlandse kampioenschappen Slootsnorkelen organiseren in mei. Nadere info volgt!
Marijke gaat op 8 februari een BISEL
workshop geven voor het KNNV Bollenstreek. Op 4 en 8 april worden de
lessen Waterleven en kwaliteit gegeven
voor de NGO.
Op 9 april gaan we tijdens de Themater
Lentenatuurmiddag ook waterbeestjes
vangen. Op vrijdagavond 9 juni is de
Watersafari bij de Maarsseveense plas
met waterbeestjes vangen, kanoën en
roeien, snorkelen om het mooie onderwaterleven te bekijken, Amerikaanse
rivierkreeften vangen en aan het eind
kampvuur.
Op 11 juni komt er weer bij Eilandsteede park Transwijk een wateractiviteit
olv de werkgroep Utrecht. Op deze dag
komt er ook in Kockengen een
watersafari. Alle drie de activiteiten
vallen onder de IVN Nationale Slootjesdagen.
We gaan nog even kijken of we 29 juni
aan de Wereld Modderdag mee gaan
doen.
Ook tijdens het IVN natuuretmaal op 12
op 13 augustus gaan we ook wateractiviteiten doen, zoals Slootsnorkelen.
Bijscholing voor heel de waterwerkgroep zal op 12 april bij de Maarsseveense plas zijn. Tijden volgen nog.

We hebben in 2016 weer veel gedaan. In
de zomermaanden zijn we er gemiddeld 2
avonden per week op uit getrokken
(niet uitsluitend onder de IVN-vlag). De
eind 2015 aangeschafte batlogger (zgn.
volautomatische batdetector) heeft erg
veel data opgeleverd, die (deels nog) geanalyseerd moeten worden. De tweekleurige vleermuis-kraam-kolonie is ook weer
gevonden en gevolgd. Daarnaast is er in
de vleermuisopvang een dertigtal vleermuizen opgevangen en is deze opvang
uitgebreid met Wieneke Huls. Op kasteel
De Haar hebben we weer meerdere
malen vleermuizen geïnventariseerd. Er
zijn in 2016 meerdere excursies gedaan:
op 26 augustus 2016 met het IVN in
Maarssen, op 19 augustus op de Boswerf
in Zeist en op 2 september in Wijk bij
Duurstede.
Op 19 december is er een lezing gegeven
op een dagbesteding aan mensen met
niet-aangeboren hersenletsel. Op de golfbaan De Haar zijn kasten opgehangen.
Als nieuw lid van de werkgroep hebben
wij Esther Konings mogen verwelkomen.
Zij is stagiaire van de Natuurgidsenopleiding.
De batdetectors zijn aan vervanging toe.
We hebben nu een officiële vergunning
voor de opvang en het tellen van vleermuizen.

Plannen voor 2017:
• tweekleurige vleermuizen beter monitoren ,mogelijk door het aantrekken
van andere vrijwilligers die ons daarbij
kunnen helpen
• op de golfbaan De Haar ook inventariseren
• vleermuiskasten ophangen rond het
MEC op NLDOET
• geven van verschillende excursies
zoals op de Nacht van de Vleermuis,
Boswerf en een excursie elders in de
gemeente Stichtse Vecht
• meewerken aan onderhoud, opruimen
en verbeteren van winterverblijven

Op 29 januari was de landelijke Nieuwjaarslezing van bioloog Arnold van Vliet
over Klimaatsverandering en de invloed daarvan op de natuur. Een super
interessante lezing; kijk regelmatig op
www.naturetoday.com ! (deelnemers:
Yvonne, Willemien, Herman en Marijke)
Op16 april was de Landelijke IVN
ledendag in Leiden. Zie www.ivn.nl/tiny-forest-nl Eugenie en Marijke waren
daarbij.
IVN conferentie Kind en Natuur 13 mei
Apeldoorn (Marijke)
Conferentie Kind van Nature 28 september in Arnhem met oa Mark Mieras
(www.mieras.nl) (Wendy Kemp en
Marijke)
J.P.Thijssedag 1 oktober bij Lopik (ong.
25 leden)
Zes vrijdagmiddagen met de paddenstoelenwerkgroep
Première 50 dingenfilm in provinciehuis Utrecht 23 november (André en
Marijke)
Regiobijeenkomst over Groene Schoolpleinen op 30 november met lezing van
Mark Mieras (Marijke)
Als er bijscholings evenementen in
2017 komen, zal Illy of Marijke dit bekend maken naar alle leden.
Op 21 januari was de IVN leden Conferentie over het meerjarenplan (zie
komende Mens en Natuur)

In 2016 is er een voorjaarscursus en
een najaarscursus georganiseerd. De
natuurcursus bestaat uit 5 avonden
die werden gegeven in de Open Hof te
Maarssen en 5 ochtend excursies.
In de voorjaarscursus zijn de volgende
onderwerpen aan bod gekomen:
1. Amfibieën
2. (Bijzondere) bomen
3. Water in de Vechtstreek
4. Grassen
5. Zwarte Sterns / Polderreservaat
Kockengen
Aan de voorjaarscursus hebben 21
cursisten deelgenomen.
In de najaarscursus zijn de volgende
onderwerpen aan bod gekomen:
1. Nieuwe natuur
2. Roofvogels
3. Vaarexcursie Molenpolder (hier is
geen cursusavond aan besteed)
4. Paddenstoelen
5. Zoogdieren (m.n. de haas)
Aan de najaarscursus hebben 24 cursisten deelgenomen.

De samenstelling van de werkgroep in
2016:
Bernadet Sijmons, Edith Meijer, Inez
Kollaard. Vanaf december 2016 heeft
Laura van Straalen als stagiaire van de
natuurgidsenopleiding de werkgroep
versterkt
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Werkgroep Communicatie
Het cursusgeld bedraagt voor leden
van het IVN € 40,- en voor niet leden €
50,-. Leden moeten minimaal een jaar
lid zijn om voor de korting in aanmerking te komen.
Het geld is bijvoorbeeld besteed aan
de zaalhuur, een klein presentje voor
de cursisten, onkostenvergoeding aan
de sprekers / gidsen. Beide cursussen
zaten snel vol. Voor de najaarscursus
zijn vanwege de grootte van de cursusruimte en excursies 6 mensen afgewezen. Extra publiciteit was dan ook niet
nodig.
Voor de cursussen werd gebruik
gemaakt van gidsen binnen de afdeling. Ook werd ter aanvulling gebruik
gemaakt van sprekers en gidsen buiten
de afdeling.
Plannen voor 2017
In 2017 wordt er weer een natuurcursus in het voorjaar en in het najaar
georganiseerd.

De werkgroep communicatie omvat de
PR, de website, het winkeltje en De
Bres.

PR
In het begin van het jaar is een bericht
over de nieuwe natuurgidsencursus
door de VAR op aanvraag van ons in
beide edities (Leidsche Rijn en Stichtse
Vecht) geplaatst, wat geleid heeft tot 8
extra aanmeldingen.
De wandeling in het Máximapark (22
mei) is in beide edities geplaatst, wat
met slecht weer toch leidde tot ca. 30
deelnemers. Ook aan de natuurcursus
voor het najaar is aandacht besteed bij
de VAR.
De Vechtstroom had belangstelling om
over het 24-uurs evenement (23 en 24
juli) een collage in de krant te zetten,
foto’s zijn uiteindelijk vanwege vakanties te laat toegestuurd. Volgend jaar
zouden we de Vechtstroom misschien
vooraf kunnen uitnodigen om foto’s te
maken tijdens het evenement.
Voor de PR dienen berichten bijtijds te
worden aangeleverd (2 weken voor de
excursie), voorzien van een foto van
redelijk hoge kwaliteit.
Website
Via de afdelingswebsite https://www.
ivn.nl/afdeling/vecht-en-plassengebied
worden alle activiteiten en cursussen aangekondigd. Maar ook (korte)
nieuwsberichten, bij voorkeur met foto,
zijn van harte welkom. Op de website
is actuele informatie te vinden over de
vereniging en de digitale versies van
De Bres. De website wordt onderhouden door Marloes van der Beek en
Harm Dotinga (contactpersoon).
De nieuwe website
Landelijk IVN heeft in 2016 de website in een nieuw jasje gestoken. De
belangrijkste vernieuwingen:
• De site is veel stabieler en betrouwbaarder. Wijzigingen en aanvullingen

kunnen beter en sneller worden doorgevoerd.
• De vormgeving is moderner en meer
beeldgericht.
• De afdelingssites en de landelijke site
zijn (nog) meer met elkaar verbonden.
• Het beheer van de site is eenvoudiger, consequenter en stabieler. Een
aantal wensen van afdelingen zijn
doorgevoerd.
• De projecten (beroepsorganisatie) zijn
zichtbaarder en er zijn meer mogelijkheden m.b.t. campagne-, project en
provinciale pagina's.
IVN-afdelingen, die allemaal van de
site gebruikmaken, zijn door IVN gevraagd om (gefaseerd) hun eigen plek
in te richten, na afronding hiervan kon
de betreffende afdelingssite door IVN
‘online’ worden gezet. Om de nieuwe
site in te richten, moest alle inhoud
handmatig worden overgezet.
Voor onze afdeling betekende het
overzetten veel werk, maar het bood
tegelijkertijd de mogelijkheid om op basis van raadpleeggegevens (pagina’s
die het meest werden bezocht) kritisch
naar de inhoud te kijken. De structuur
is grotendeels behouden gebleven. De
Commelinhof heeft een prominenter
plek gekregen. De oude gebiedsbeschrijvingen zijn niet overgezet, maar
wel bewaard gebleven. Gebiedsbeschrijvingen kunnen event. t.z.t. een
plekje krijgen op de site, als iemand ze
zou willen herschrijven. Op 31 oktober
2016 was alles gereed en is onze afdeling naar de nieuwe site ‘overgegaan’.
Een aandachtspunt voor komend jaar
is om de raadpleeggegevens weer
bij te gaan houden voor de nieuwe
site. Harm en Marloes gaan dit verder
uitzoeken.
Mailbox adressen
Om meerdere mensen tegelijk per mail
te bereiken, hebben we 10 mailboxen
in gebruik die gekoppeld zijn aan de
server van de oude site (daarom eindi-

gen ze met de toevoeging.org). De helft
van de mailboxen wordt regelmatig
gebruikt. Vanwege de lage urgentie en
het ontbreken van technische kennis
zijn er nog geen stappen gezet om de
mailboxen onder te brengen bij een
andere server. Marloes van der Beek
beheert de mailboxen.
De Bres
De redactie van De Bres bestaat uit
vier personen: Jaap Stavenuiter, Bertie
Klomp, Jan van Schooten en Tineke van
Schooten. In 2016 is De Bres 3 keer
uitgekomen. In het lentenummer was
ook het Jaarverslag 2015 opgenomen. In
2016 kregen 111 adressen een papieren
versie van De Bres; 112 leden/relaties
ontvingen De Bres digitaal.
Om aan voldoende kopij te komen wordt
door de Werkgroep De Bres steeds gezocht naar interessante artikelen. Deze
artikelen komen zowel van mensen binnen de vereniging als van mensen buiten
het IVN, die een interessant verhaal
hebben over natuur en/of duurzaamheid.
Jaap Stavenuiter zorgt in ieder nummer
van De Bres wel voor 1 of 2 artikelen.
Ook staat er in ieder nummer van De
Bres een stukje van iemand, die door
Jaap is geïnterviewd. In elk Bresnummer staat een stukje van het Bestuur
en verdere hebben wij een paar IVN-leden die trouw een stukje schrijven voor
iedere uit te komen Bres. Dat zijn Marcel
Blekendaal en Ton Lindemann. Verder
doen wij ons best om kopij te krijgen om
de rubriek ‘Nieuws van de werkgroepen’
te vullen.
Voordat er een nieuw nummer van De
Bres uitkomt, komt de redactie bij elkaar
om te bespreken wat er al aan kopij
binnen is en aan wie wij nog om kopij
kunnen vragen. Tineke stuurt e-mails uit
aan de mensen van wie wij graag kopij
willen ontvangen. Jan verzamelt de kopij
en maakt er een aantrekkelijk blad van.
Tineke verzorgt de adresetiketten en
Bertie zorgt voor de verzending per post.

JAARVERSLAG2016JAARVERSLAG2016
Het Winkeltje
De voorraad, en het winkeltje zelf, is
momenteel opgeslagen bij Bert van
der Tol. Met ingang van 2016 is Tineke,
mede vanwege haar werkzaamheden
voor de natuurgidsencursus 20162017, gestopt als coördinator voor
het winkeltje. Er is tot op heden geen
opvolger gevonden voor de organisatie
van het winkeltje.

Ik heb mij 3 jaar lang met veel plezier met
de organisatie van het Winkeltje beziggehouden. Ik werd daarbij geholpen door Jan
van Schooten, die zorgde voor toepasselijke posters en vaak ook het vervoer naar de
diverse locaties regelde. Ook Hanneke, die
de voorraad in haar beheer had, heeft mij
vaak geadviseerd en geholpen. In die 3 jaar
ben ik op heel veel mooie plekken geweest
en heb veel leuke contacten gehad. Het
Winkeltje heeft vaak gestaan bij de excursies van onze eigen afdeling, waar het een
verzamelplek was voor de natuurgidsen,
maar waar ook de deelnemers aan excursies hun vragen konden stellen, een praatje
konden maken en waar zoekkaarten en
andere spulletjes gekocht konden worden.
Ook was het Winkeltje vaak aanwezig bij
(jaar)markten en andere manifestaties of
activiteiten, zoals de Tuindagen op Slot
Zuylen, activiteiten in het Noorderpark en
het Natuurfestijn in Park Transwijk. Aan de
3 keer dat het Winkeltje op de Kerstmarkt
heeft gestaan, heb ik goede herinneringen
over gehouden. Vooral de goede sfeer en
de bereidheid van onze (actieve) leden
om ondanks de kou 2 of 2 1/2 uur achter
de kraam te staan, heb ik heel plezierig
gevonden.Ik ben gestopt met het Winkeltje,
omdat ik secretariële werkzaamheden
voor het Cursusteam van de Natuurgidsenopleiding ging verrichten. Ook vond ik
het tijd om het stokje door te geven. Helaas
heeft nog niemand het stokje van mij
willen overnemen. Wie neemt de uitdaging
aan? Voor vragen kun je contact met
mij opnemen:tinekevanschooten@
hotmail.com.

Van de ledenadministratie
We heten de volgende nieuwe leden
van harte welkom:

Paul Braks
Dirk van der Est (opnieuw als lid aangemeld)
Joke Verkerk-Haars
Eind 2016 hadden we 174 leden en 22
donateurs
Behalve de 196 leden en donateurs,
ontvangen nog 31 ‘overige’ relaties De
Bres.
109 adressen ontvangen een papieren
versie van De Bres
118 adressen ontvangen een digitale
versie van De Bres
Aanmeldingen en afmeldingen van
leden (donateurs niet meegerekend)
vanaf 2010
Jaar

Aanmelding

Afmelding

2010		
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		
2016		
2017		

5
7
11
6
11
8
22
5

3
11
44
23
9
12
12
4

Totaal vanaf 2010

75

118

De grote aantallen afmeldingen in
2012 en 2013 zijn het gevolg van een
opschoning. Leden die wel De Bres
ontvingen, maar een aantal jaren achter elkaar hun contributie niet hadden
betaald, zijn van de ledenlijst afgehaald.

Wilde planten die je
eigenlijk gezien moet
hebben

Gewoon varkensgras
“Natuur, dat is het groen dat de buurman
tussen de tegels van zijn pad wegkrabt”.
De omschrijving uit ‘De Polderwachtergids’
geeft aardig weer om welk soort natuur het
ging tijdens de wandeling over bloeiende
stadsplanten in Maarssen. Namelijk om de
planten tussen trottoirtegels, langs paden en
op kademuren. De wandeling werd op zaterdag 25 juni 2016 gehouden onder leiding
van Hanni Meulemans en Pien Jansen. De
route die we namen liep van de voormalige
brandweerkazerne via het Harmonieplein,
de Breedstraat, de Herengracht en het
Zandpad tot de Buitenplaats Doornburgh.
Nog maar net van start wees Pien haar
groep op het Gewoon varkensgras. Het is
zo’n plant die je als je hem eenmaal gezien
hebt voor altijd herkent, omdat zijn karakteristieke als een mat uitgespreide stengels
meteen opvallen. De plant heeft verspreid
staande, lancetvormige en nagenoeg ongesteelde blaadjes met steunblaadjes die zijn
vergroeid tot een tuitje. De witte of roze bloemen die niet meer dan 3 mm groot worden
ontspringen in de oksels van de bladeren.
Die combinatie van gekromde stengels met
vertakkingen vanuit de penwortel, de tuitjes
en minuscule bloemen in de oksels van de
bladeren roepen een beeld op dat je onmiddellijk herkent. Het is een tredplant net als
de weegbree, met driehoekige dopvruchten
als zaden (mussen zijn er gek op). Het zijn
er genoeg om voor een volgende generatie
te zorgen. Varkensgras groeit niet alleen
tussen de voegen van straatstenen, maar
ook, op akkers en op braakliggende grond.
Zieke varkens kregen het vroeger te eten,
vandaar de naam. Gewoon varkensgras
behoort tot de duizendknoopfamilie net als
bijvoorbeeld Perzikkruid en is dus helemaal
geen grassoort. De familienaam wijst op de
sterk ontwikkelde stengelknopen.
Grassen vind je uiteraard ook op straat,

tijdens de excursie werd gewezen op
Straatgras en het Kruipertje. Straatgras*
ziet eruit als platgeslagen grasplant, maar
bloeit wel het hele jaar door. Het Kruipertje
is te herkennen aan de pol met meerdere
stengels die tot 60 cm hoog kunnen worden, maar hier niet meer dan 20 cm waren,
voorzien van een aar. Komt zo’n aar tussen
de kleding dan ‘kruipt’ de aar omhoog.
Verder zien we Basterdwederik, Brandnetel, Schijnaardbei, Stijve klaver, Gewone
melkdistel, Heermoes, Robertskruid, Klein
kruiskruid* Canadese fijnstraal, Akkerkool,
Tuinwolfsmelk, Smalle Weegbree, Stinkende Gouwe, Gewoon Herderstasje* en
Kleine varkenskers.
Via de brug over de Vecht volgde de
Herengracht waar op of langs de kademuur planten staan als de Muurvaren,
Muurleeuwenbek, Liggende vetmuur, Gele
plomp, Moeras spirea, Perzikkruid, Witte
Klaver, Gehoornde klaverzuring, Akkerdistel,
Moeras-andoorn, Wolfspoot, Moerasvergeet-mij-nietje, Blauwe gildkruid, Muurpeper, Bitterzoet en Bleekgele droogbloem.
En toen had Pien ineens een losse poot
van haar bril in handen en dat is niet handig,
als je voortdurend met de blik omlaag naar
planten loopt te kijken. Als koerier van Pien
bood opticien van Kouwen gevestigd op de
Kaatsbaan ( niet stiekem gesponsord ) uitkomst. Tussendoor zet hij de poot eraan en
maakt de glazen netjes schoon, zodat Pien
door kan. Langs het Zandpad volgen dan
nog de Waterzuring, Hopklaver, Kleine ooievaarsbek, Grote Weegbree, Schijfkamille,
Look-zonder-look, (witte) Basterd klaver,
Scherpe boterbloem, Groot heksenkruid,
Hondsdraf, Korensla, Zuring, Duizendblad,
Smeerwortel en Paarse Dovenetel. Totaal
50 planten die we in 2 uur tijd determineerden, neem ze in je Bloemengids nog
maar eens door. * Planten die het hele jaar
bloeien. Naast Straatgras, Klein kruiskruid
en Herderstasje zijn dat Vogelmuur, Madeliefje, één van de Paardenbloemsoorten
en de Paarse dovenetel .
Jaap Stavenuiter

Titia Kan – Boot

Op zondag 26 februari verzorgde Titia
als gids in park Bloeyendael in Utrecht
een excursie over vroege Stinzenplanten en boomknoppen. Het park maakte ooit deel uit van een buitenplaats
langs de Biltse Grift aan de oostkant
van de stad in de schaduw van het
Provinciehuis. Omstreeks 1990 wilde
de gemeente het gebied uitgeven voor
de bouw van kantoren. Om het verzet
tegen de bouw te coördineren werd de
Stichting Bloeyendael opgericht. In het
logo van de Stichting dat is ontworpen
door Dick Bruna komt de strijdbaarheid
van de groep tot uiting. Het laat in de
stijl van Bruna een meisje zien dat met
haar opgestoken wijsvinger net boven
de haag uitkomt. Het interview is een
mooie gelegenheid om het over het
park en andere zaken te hebben.
Titia: “vijftien jaar geleden werd er ineens aan het einde van de Stolberglaan
in Utrecht – vlakbij m’n huis – over de
Ridderschapsvaart een bruggetje aangelegd, waardoor ik over het bruggetje
en onder de Waterlinieweg makkelijk bij
het park kon komen. Door de forten van
de Hollandsche Waterlinie is het gebied
aan de oostkant van Utrecht op de
houten huizen na, lang onbebouwd gebleven. Je was er ineens middenin de
natuur. Toen ik in 2012 aan de Natuurgidsencursus van het IVN begon, moest
ik een terrein kiezen dat ik gedurende
vier seizoenen wilde gaan volgen.
Eigenlijk wist ik niet zo veel over het
park en de natuur. Als vrijwilliger heb
ik tijdens de doe-dagen geholpen met
hooien en het afvoeren van takken per
paard en wagen. Werk waarbij je vooral
lichamelijk bezig bent. Later heb ik een
aantal jaren de vitrinekasten op het
terrein ingericht met informatie die was
afgestemd op de seizoenen. M’n kennis
die ik bij het IVN had opgedaan kwam
daarbij goed van pas. In het zomerseizoen is de Heemtuin van het park één

keer per maand tijdens de lunchpauze
van het personeel van kantoren in de
buurt, geopend. Het is altijd leuk om die
mensen rond te leiden. Ze zijn geïnteresseerd en er zijn er verscheidenen die
elke maand terugkomen om te kijken
wat er dan bloeit. Op dinsdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur is het park
voor publiek geopend. Sinds kort ben
ik lid van de paviljoenscommissie, er is
vaak aanloop en dan lopen we met de
mensen een rondje door het park. Het
bestuur van de stichting zorgt goed voor
zijn mensen en schakelt het IVN de Bilt
in voor bijscholing.
Via een collega ben ik bij het IVN terecht
gekomen. Zij mailde dat ze een natuurgidsencursus volgde en dat was nu
net iets dat ik ook zocht. Mijn pensioen
naderde en dan ga je toch nadenken
over wat je na die tijd wilt doen, om te
voorkomen dat je in het beruchte zwarte
gat terecht komt. Ik stond voor de keus
doorgaan in mijn vakrichting of me richten op de natuur. Bij m’n afscheid heb ik
nog een toespraak gehouden onder het
motto: De zorg uit en de natuur in. Zo
heb ik in de jaren 2013/2014 de Natuurgidsencursus gevolgd. Als 4-seizoenenproject dat een onderdeel is van de
cursus, koos ik voor park Bloeyendael.
Het is een opdracht waarbij je de natuur
in het gebied gedurende de vier seizoenen volgt. Het hele park bleek te hoog
gegrepen, daarom heb ik er het gebied
van gemaakt dat ik vanaf ‘mijn bankje’
kon zien. Eerst dacht ik dat het een beetje
te beperkt was, maar overal om je heen
gebeurt iets. Naast de natuur die ik er
observeerde ontmoette ik er ook volop
mensen waar ik mee aan de praat
raakte. Bijzonder is dat ‘het bankje’ in
het nieuwe cursusboek voor de Natuurgidsenopleiding als voorbeeld wordt
gebruikt bij het 4-seizoenenproject. Wat
de natuur betreft ben ik generalist, ik
weet overal iets van. En als je zoals ik
langer bij park Bloeyendael rondloopt
wordt ook duidelijk welk plan er bij de

Zo mooi als dat keer waren de
Kastanjebomen nooit geweest,
vermoedde ze.
Wie voorbij de Magdalenabrug
onder de Linden liep, en nergens
stilstond van bewondering
was zeker stekeblind
C.C.S. Crone

aanleg ten grondslag lag. Als natuurgids
ben ik lid van de Werkgroep Utrecht,
een groep die excursies verzorgt die
vallen onder de noemer ‘stadsnatuur’.
Verder maak ik nu deel uit van het cursusteam van de Natuurgidsenopleiding
2016/2017 en ik heb nog steeds een
juichend gevoel van ‘ ik mag de cursus
nu nog een keer doen’.
Ik ben in Deventer geboren en opgegroeid. In het Voortgezet Onderwijs was
ik zo’n bèta-meisje met vakken scheikunde, biologie, wiskunde en natuurkunde, dat wilde weten hoe ‘dingen’ werkten, bijvoorbeeld het menselijk lichaam.
Na het V.O. ben ik naar Utrecht gegaan
voor de studie geneeskunde en bij een
hospita op kamers gaan wonen. Later
is dat een studentenflat geworden. Na
het doctoraal volgden de coschappen
en na het artsexamen de huisartsenopleiding. Ik ben huisarts geworden en me
later gaan specialiseren in verstandelijk
gehandicaptenzorg.
De Janskerk waar ik vrijwilliger ben
was vroeger een kapittelkerk die alleen
bestemd was voor kloosterlingen:
parochianen hadden hun eigen kerk.
Het schip van de kerk dateert uit de
11e eeuw, is Romaans en opgetrokken
uit tufsteen. Het hoger gelegen koor is
gotisch en is uit de 15/16e –eeuw. Voor
de trap heeft men als traptrede o.a. de
achterkant van het beeld gebruikt van
Johannes de Doper, de patroon heilige
van de kerk. Met de restauratie van de
kerk is het beeld tevoorschijn gekomen.
Het Centraal Museum claimde daarbij
dat het een museaal stuk was dat in
het museum thuishoort. Het beeld staat
nu samen met andere archeologische
stukken van het museum in de Nicolaïkerk naast het Centraal Museum,
Na de reformatie is het kapittel blijven
bestaan omdat de kanunniken samen
overgingen op een ander geloof. Bij het
IVN heb ik geleerd hoe je mensen moet
rondleiden en dat kan ik nu in de kerk in
de praktijk brengen. Tijdens de open-

stelling worden bezoekers individueel of
als groep rondgeleid.
Het mooie aan Utrecht vind ik de
binnenstad met bijzondere gebouwen,
grachten, steegjes verborgen binnenplaatsen en –tuinen. Van de binnentuinen noem ik de Bruntenhof bij de
Schalkwijkstraat met het beeld van
C.C.S. Crone door de beeldhouwer
Hans Bayens afgebeeld als man met
de schuiftrompet, naar het boek dat hij
schreef. En het Abraham Dolehof achter
de Lutherse kerk, bereikbaar via de
Abraham Dolesteeg”. Jaap: “En als je
toch bij de Nieuwe gracht bent kijk eens
naar het gedicht van C.C.S. Crone dat
daar op één van de gevels staat.“
9zie vorige pagina) Op mijn vraag hoe
het met de Italiaanse les gaat is het
antwoord van Titia: Va bene: goed. Ik
heb een zwager zo vertelt ze, die in
Italië woont en die het leuk vindt als ik
langs kom. En om in contact te komen
met de Italianen moet je wel een beetje
Italiaans kunnen praten”. Naar aanleiding van de Italiaanse les kwam het
bekende stukje van Händel ter sprake
uit de opera Xerxes (Serse) met de
tekst: Ombra mai fu di vegetabile cara
ed amabile, soava più. Nooit was de
schaduw van het groen zo dierbaar,
lieflijk en zoet. Daaraan vooraf ging het
over de takken van de lieflijke Plataan
die beschutting biedt tegen donder en
bliksem, zon en wind. Zeg maar eens
dat het niet ook met natuur te maken
heeft. Na het interview hebben we een
rondje door park Bloeyendael gemaakt.
We zagen er onder andere drie soorten
Sneeuwklokjes, Lenteklokjes, Winter akonieten, Italiaanse aronskelken, Knoppen aan de bomen van Essen, Beuken,
Eiken, Linden, Kastanje, Iepen enz. Het
bankje, Judasoren aan de takken van
Vlierstruiken, een akker met Winterrogge, het paviljoen in de vorm van een
slakkenhuis, het knuppelpad en het
gesloten watersysteem van het park.
Jaap Stavenuiter

Meningen en reacties
Beste Polderwachter
Het Nieuwe werk bij Maarssen dient
naar men zegt als uitvalsbasis van de
Polderwachter. Een onderkomen dat
de naam Fort niet mag dragen. Het ligt
vanuit het oosten gezien verborgen onder een berg zand, wordt omringd door
een slotgracht en is slechts bereikbaar
via een ophaalbrug. Het heeft wel iets
weg van de versterkte woontorens die
in de 13e – eeuw als veilig onderkomen
dienden en waarvan er in deze contreien meerdere werden gebouwd. Alleen
was Het Nieuwe werk niet bedoeld als
schuilplaats voor de omwonenden.
In jouw onderkomen vergaar je digitaal alle informatie die nodig is om het
maandblad ‘UIT in de Vechtstreek’ te
kunnen uitgeven. Een blad met informatie over activiteiten die de kunst en
cultuur dienen of te maken hebben met
activiteiten buiten waaronder excursies
die IVN Vecht & Plassengebied in de
natuur organiseert.
Als kunstenaar heb je zeker kennis
vergaard over de Grieken en hun
goden. Zo ook over Pallas Athena - de
dochter van de oppergod Zeus - en in
vol ornaat vanuit zijn schedel geboren.
Over haar geboorte wil ik het verder
niet hebben, wel over het feit dat de
Griekse goden verschillende gestalten
konden aannemen. Als godin van de
wijsheid maakte Pallas Athena gebruik
van de Steenuil, die met zijn heldere
maangele ogen voor haar de wereld
afspeurde en om haar bij terugkomst te
informeren over wat er de voorgaande
dag was voorgevallen. Zo kunnen we
haar ook nu nog aan de Steenuil als
symbool herkennen als godin van de
wijsheid. Ik ben zo vrij de heuvel bij de
Maarsseveense Vaart met jouw onderkomen te vergelijken met die van de
Griekse goden op de berg Olympus in

Griekenland. Al heb jij geen bliksem,
donder en intriges nodig om indruk
te maken op het volk, jij kunt volstaan
met de prachtige verhalen die mensen
anders laten kijken naar hun omgeving. Waar jij de informatie via de kabel
binnenkrijgt daar moest de godin dat
doen met behulp van een Steenuil.
Beste Polderwachter, zou het ondanks
dat niet prachtig zijn als de Steenuil
als symbool van de wijsheid op jouw
terrein zou gaan nestelen ? Je weet
waarschijnlijk dat ene Ton Holsink
de Steenuil op 30 maart 2011 in de
Bethunepolder heeft gezien en daar
door zijn telescoop een opname van
heeft gemaakt die je op You Tube kunt
bekijken: (Steenuil in de Bethunepolder). In de stad Utrecht nestelt er
slechts één koppel Steenuilen. Gitty
Korsuize, de stadsecoloog van de
gemeente Utrecht zoekt dertig tuinen
waar ze kasten mag ophangen. De tuin
moet wel aan de strenge eisen van de
Steenuil voldoen. De kans is daarom
groot dat ze nog wel een kast voor je
heeft liggen.
Een stedeling

Earthship
Ik praat veel en de meeste woorden
rollen vrij makkelijk uit mijn mond. Ik
heb geen probleem met Worcestershiresaus of fierljeppen. Met de eerste
niet omdat ik het nooit gebruik en met

de tweede niet omdat ik dat woord zo
vaak hoor dat ik het ondertussen met
mijn ogen dicht kan zeggen.
Zo ben ik thuis de recordhouder in het
zeggen van “ik mix de whisky met de
whiskymixer”: 83 keer achter mekaar
zonder te struikelen. Dat lukt overigens

alleen als je de daad niet bij het woord
voegt. Nu houd ik sowieso niet van gemixte whisky. Ik drink ‘m liever puur, no
rocks. Maar de ervaring leert dat er na
een glas of vijf meer miskeys gewhiksed dan whiskeys gemixed worden in
de whiskymixer.
Nu ben ik bezig met het creëeren
van een nieuw probleem: achter
fort Maarsseveen gaan we een
deel van de oorspronkelijke wal
terug bouwen. Dat op zich is een
uitdaging en geen probleem. Het
wordt een holle wal, gemaakt van
sloopmateriaal en gedekt met
aarde. Zodat er vanaf de buitenkant
weer een aarden wal te zien is
en een extra zaaltje ontstaan. Met
als mooie duurzame uitdaging om
dit bouwwerk geheel zelfvoorzie
nend te maken: met eigen stroom,
eigen water en biotoiletten. Zo’n
ding noem je een earthship. En
daar ligt het probleem: ik krijg dat
woord niet zonder te struikelen over
mijn lippen. Ik weet twee zinnen
van te voren dat het er aan zit te

komen. Ik bereid me vast voor maar
eenmaal aangekomen bij het earthship
gaat mijn tong dwarsliggen en dan
komt het woord er uit alsof ik te hard
over een verkeersdrempel fiets.
En dat is erg vervelend, zeker nu ik
bezig ben met alle voorbereidingen. In
alle presentaties kom ik dat woord weer
tegen. Natuurlijk probeer ik het zoveel
mogelijk met omschrijvingen te doen
maar je ontkomt er niet aan om het
beestje zo af en toe toch bij de naam
te noemen. Er is wel een oplossing:
de uitspraak gaat mij namelijk stukken
beter af nadat ik vijf glazen whisky
achter de kiezen heb. Dan is mijn tong
volkomen relaxed, maar dan is het
earthship ook helaas het enige woord
dat nog vloeiend loopt.
Het moet dus anders en ik denk dat
ik maar hulp moet gaan zoeken. We
hebben straks mensen nodig die het
leuk vinden om te komen helpen met
bouwen en ik denk dat ik ook maar op
zoek ga naar een sidekick die iedere
keer als ik dat ene woord uit moet spreken voor mij in kan vallen.
Sollicitaties via de website...
De Polderwachter

Commelinhof
Vrijdag 11 maart was het weer zover
de NL Doe dag.
We waren zeer blij dat voor de derde
keer het bedrijf MOOR ons komt
helpen. Daarnaast waren wij verrast
met de komst van de wethouder Erik
Baselmans zijn. Je merkte ook aan
de MOOR mensen dat zij op bekend
terrein kwamen. De eersten liepen met
gereedschap fier onze tuin binnen en
vroegen gelijk wat ze konden gaan
doen. Ze waren erg tevreden over het
resultaat waar ze vorig jaar een aanzet
voor hebben gegeven. Je merkt dat ze
betrokken zijn bij deze uitbreiding. Bij
de koffie met heerlijke taart van jullie
kreeg iedereen de plannen voor deze
dag te horen. Jan had een lijst van
werkzaamheden gemaakt. Hierop kon
ieder kiezen wat hij/zij wilde gaan doen.
Iedereen ging aan de slag en was
enthousiast bezig. Een stenen muurtje
bouwen, het graven van geulen voor
de struiken, het aanleggen van een
tegelpad en het uittrekken van klimop
en ander ongewenste planten.

Kortom, ieder wilde graag aan de slag
en was goed bezig.. Er werd hard
gewerkt. Er heerst een goede sfeer met
allerlei kwinkslagen naar elkaar toe.
Een sfeer die goed bij ons past. Naast
werken ook ’n stuk gezelligheid .
Dat proef je ook goed bij het MOOR
team. De lunch was nog niet klaar of
een aantal enthousiastelingen gingen
weer aan de slag. Ze waren niet te houden. Je merkt goed dat ze de opdracht
af wilden hebben. Dat is ook gelukt.
Na weer hard werken was er een
afsluiting met thee/koffie. Iedereen was
tevreden over wat hij/zij gedaan had.
Ook wij zijn erg blij met de inspanningen die deze dag door MOOR en de
wethouder verricht zijn. Weer ’n stapje
verder in de uitbreiding van de stinzentuin.
Wat ons betreft en jullie gaven dat zelf
ook aan, zien we jullie graag volgend
jaar terug voor de volgende stap.
Dank jullie wel voor jullie inzet en gezelligheid.
Minke Schröder-Baron

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

Aan de heer/mevrouw:

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat
betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert.
Daarom laten wij jong en oud de natuur van dichtbij beleven.
We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie.

