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Mededelingen uit het bestuur
En weer staan we aan de vooravond van een nieuw verenigingsseizoen. Nog even van de (na) zomer genieten (nou ja,
september is wel erg nat) en onze club draait weer op volle
toeren. Dat geldt niet voor de kleine groep landschapsbeheer,
want die startte al in juli. Op onze Facebookpagina heeft Mieke hiervan een paar hele leuke fotoverslagen neergezet. Deze
vrijwilligers kunnen het erg goed met elkaar vinden en klussen in het landschap doen ze met veel plezier. De grote groep
had op 9 september een valse start: regen! Voor de vrijwilligers veel heideschonen dit jaar op het programma, vaak op
erg mooie plekken. Niet te zwaar, wel zinvol, al doet deze
vorm van natuurbeheer erg veel aan tuinieren denken. We
hebben ook weer zin om vier mooie lezingen te organiseren.
Het thema van dit jaar is “Dichtbij is ook mooi!” Vier avonden
met sprekers die laten zien dat er in eigen omgeving veel te
genieten valt. Als we op onze eerste lezing in oktober net zo
veel bezoekers krijgen als de laatste lezing van het vorige
seizoen, hoor je ons niet klagen. Maar liefst negentig mensen
hadden we toen in de zaal! We gaan deze winter het Scholierenproject “Scholieren doen groen” prolongeren. In deze
Reestinfo leest u hoe we het afgelopen project hebben ervaren. In het nieuwe werkseizoen krijgt de samenwerking met
het Vechtdal College een iets andere opzet. Verslaggeving
doen we via onze website en Facebookpagina. Over Facebook
gesproken. Een medium met veel nadelen, maar wij maken
er als vereniging vaak en graag gebruik van. Op geen enkele
andere manier kun je heel snel veel mensen bereiken. Voorbeeld: het bericht over de start van landschapsbeheer op 9
september werd door meer dan 2200 mensen gelezen! Het
leverde overigens geen enkele nieuwe enthousiaste vrijwilli-

ger op. Ook typisch Facebook. Belangstelling en
leuke reacties vanuit de luie stoel. We kijken ook
met een voldaan gevoel terug op ons project
“Landbouwgewassen in het Reestdal”. Dit jaar
werd het uitgebreid met het inzaaien van een natuurakker. Ook in het volgend groeiseizoen kunt u
weer langs ingezaaide stroken wandelen. Locatie:
langs de kerkenpaden in de buurt van de Reestkerk. We hopen op een mooi seizoen met veel actieve leden en een leuke respons op onze lezingen.
Namens het bestuur,
Jan Dijkema, voorzitter
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Landschapsbeheer
De werkgroep landschapsbeheer bestaat uit twee deelgroepen: de kleine en de grote groep. De kleine groep werkt een
groot deel van het jaar in reservaatgebieden van Landschap Overijssel en doet dat op twee vaste morgens: de dinsdag
en de woensdag. De grote groep komt op de tweede zaterdagmorgen van de maanden september tot en met april bij
elkaar. Het gereedschap wordt geleverd door Landschap Overijssel.
Zaterdag 11 maart 2017: klus Nieuwe Dijk afgerond
De werkgroep landschapsbeheer mag zich deze morgen weer
heerlijk uitleven op een woud aan kleine en grote (en vooral
lange) berkenstammen. De werkplek is de overgang tussen heide en een oprukkende houtwal. Veel mensen kennen deze plek
als “De Poele”. Tientallen bomen, vooral berken, hebben hier de
afgelopen jaren steeds meer heide geannexeerd. Een doorn in
het oog van beheerder Landschap Overijssel. Aan ons de vraag
of we de hele rand (toch al gauw meer dan 300 meter) weer
boomvrij willen maken. We beginnen er in oktober mee en vandaag wordt het project zo goed als afgerond. De ene boom na de
andere valt met een doffe klep op de natte bodem. Takken worden geknipt en op rillen gelegd. Een ril is een geordende takkenzooi. In principe liggen de takken allemaal gerangschikt.
Voor vogels zijn dit prachtige plekken. Ze vinden er voedsel,
dekking en broedgelegenheid. De stam wordt in stukken gezaagd en zal later worden verkocht als brandhout.
Zaterdag 11 februari 2017: rand houtwal afzetten
Locatie: heideveldje langs de Nieuwe Dijk. Onder
winterse omstandigheden (het is behoorlijk koud
en er ligt sneeuw) begint de groep waar de vorige
keer is gestopt. Het duurt dan ook niet lang of de
eerste berkenbomen gaan om. Van bomen zagen
word je lekker warm. Eerst moet de boom om,
dan zaag je de takken eraf. Die sleep je de bosrand in en leg je op een ril. Alle takken in dezelfde richting. Rillen dienen als belangrijke schuilplaatsen voor vogels en klein wild. Geschikt voor
de houtkachel. Als beloning voor het werk dat we
doen mogen we van Landschap Overijssel het
hout verkopen voor de clubkas. Op deze morgen
zagen we zo’n 2 tot 3 kuub hout. Twee kinderen
helpen oma en opa bij het werk. Ze doen het fantastisch! Ondanks de koud werken en spelen ze
door. Landschapswerkers voor de toekomst!

Zaterdag 8 april 2017: afsluitende excursie en lunch
Op zaterdagmorgen 8 april 2017 komen zestien vrijwilligers bij
elkaar in de gelagkamer van De Wheem. Na de koffie met gebak op weg naar Hellendoorn. Landschap Overijssel is blij met
ons en biedt ons deze morgen een excursie en een lunch aan.
Evert Dijk, terreinbeheerder bij LO leidt de groep trots door
“zijn” Koemaste en Kalverhaar. De Regge meandert hier als
vanouds langs de bebouwde kom van Hellendoorn. Een paar
jaar geleden zag dat er nog heel anders uit: een gekanaliseerde
Regge met hoge kades.
En nu is er meer ruimte voor de rivier. Dus kreeg de Regge de
meanders weer terug, werden de oevers breder en kwamen er
gebieden voor waterberging. Dankzij de inbreng van organisaties als Landschap Overijssel krijgt de natuur de komende jaren nieuwe kansen. Houtwallen, bosjes, poelen, akkertjes en
andere verdwenen landschapselementen komen weer terug. Na
afloop van de rondleiding geniet de groep in de gelagkamer van
De Wheem van een heerlijke lunch. Een mooi afsluiting van
een goed verlopen werkseizoen.
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De doordeweekse groep sloot het seizoen af in de stromende
regen. Er moesten nog een serie wildspiegels geplaatst worden. ‘s Nachts zou het dan veiliger zijn voor overstekend
wild. Autolampen schijnen op de spiegels waardoor het wild
schrikt en hopelijk niet voor de auto de weg oploopt.

Half juli werd er
weer begonnen.
Heel veel heideschonen.

Maar eerst de bospaden in de Haardennen veilig maken door dood hout om te
zagen en het brandweerpad open te houden. Het kerkepad kreeg ook weer zijn
jaarlijkse opknapbeurt.

Fotoclub
De ongeveer 15 leden komen eens per maand bij elkaar. Regelmatig wordt op een mooie locatie in de regio gefotografeerd. Als de groep ’s avonds bijeen is worden de gemaakte foto’s bekeken en er wordt een thema uit de wereld van de
fotografie behandeld. Doel van de fotoclub is genieten van het maken van foto’s en proberen de techniek te verbeteren.
Voor meer info: dereestkiekers@gmail.com
Zaterdag 25 februari 2017: op locatie Takkenhoogte
Dit natuurgebied is nog erg jong. Het is ontstaan rond
1995. Landbouwgrond werd aangekocht door Het
Drentse Landschap, er werd zand gewonnen en daarna
is het terrein ingericht als een plek waar de natuur zich
volop mocht ontwikkelen. Takkenhoogte grenst aan het
veel oudere Meeuwenveen en samen met de heide van
De Wildenberg vormt het een prachtig geheel op de
flanken van het Drentse deel van het Reestdal. Het terrein is erg afwisselend en een natuurfotograaf moet zich
hier als een vis in het water voelen.
Jose Batterink schreef over het bezoek het volgende:
“Wij hebben vanmorgen weer een ochtend gehad met de
fotoclub. De morgen begon met zon en mooi licht. Maar
toen waren wij nog niet op locatie Takkenhoogte en Wildenberg. Toen wij er waren was de zon weg en was de
lucht grijs, waaide het en de temperatuur was koud.
Maar niet getreurd foto’s maken kun je in alle weersomstandigheden! Goede kleding aan en gaan met die camera. Wat hebben wij gefotografeerd? Landschap en panorama fotografie. Het viel nog niet mee het geleerde van
panoramafotografie in de praktijk brengen. Hoe zat het
ook al weer? Statief. Camera instelling, lens? Hoe de
instellingen? Aantal van ons had een mooi spiekbriefje
gemaakt. Erg slim .Ik hoop dat een ieder wat leuke foto’s
heeft kunnen maken. Het was een leuke gezellige ochtend. Weer veel van theorie in praktijk gebracht.”

Zaterdag 9 september 2017: op locatie Tuinen Mien Ruis
De regen viel eerst met bakken uit de lucht. De Reestkiekers zijn niet zo gauw van de leg. Die gaan gewoon.
Uiteindelijk werd ook nog droog! Het volgende verslag is
van Harry Siegers.
Regen biedt ook kansen
Je kunt er als fotograaf aan de slag met close-ups en
macro's van bloemen en planten of je maakt een mooi
overzicht van een tuin of een deel ervan. Ook kun je het
gedachtengoed van Mien Ruys in beeld proberen te brengen, de lijnen, zichtassen, plantencombinaties, kleur
enz. Een uitdaging voor de Reestkiekers dus. De weergoden hadden niet veel goeds voorspeld. Toch waren er
zeven leden van de Reestkiekers (waarvan 1 nieuw lid)
die het er op waagden. Eenmaal binnen werden we blij
verrast dat we geen entree hoefden te betalen omdat het
Monumentendag was. Slecht weer biedt ook kansen,
regen, druppels, lange sluitertijden enz. Bakker Oegema
was in de grote schuur druk bezig om zijn oven voor te
bereiden, wat onverwachte fotomomenten opleverde. De
tuinen lagen er wat verregend bij, maar wat kun je heerlijk experimenteren met tegenlicht, bokeh, flare, druppels enz. met dat weer. Tegen 11 uur klaarde het zelfs
op en kwam de zon voorzichtig tevoorschijn wat weer
een heel ander beeld gaf van de tuinen. Na afloop nog
wat ervaringen uitwisselen en kunnen we weer op een
leuke ochtend terugzien met hopelijk interessante foto's.
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Zaterdag 1 april 2017: op locatie het Waterloopbos
Het Waterloopbos bij Markenesse (NOP) biedt een uniek
stuk Nederlandse waterstaatkundige geschiedenis. Sinds
1927 deed het Waterloopkundig Laboratorium te Delft
onderzoek naar waterstaatkundige werken met behulp
van schaalmodellen. Met deze modellen bootste men de
effecten van eb, vloed en golfwerking na. Na de Tweede
Wereldoorlog werden de projecten, en dus ook de modellen, steeds groter. Het laboratorium ging daarom op zoek
naar een locatie waar grote modellen in de open lucht
konden worden gebouwd. Zo komen ze in de kersverse
Noordoostpolder terecht. De ruimte, beschutting door het
Voorsterbos en relatief weinig wind maakten deze plek
ideaal. Deze vestiging van het Waterloopkundig Laboratorium opende in 1954. Inmiddels is het terrein een aantal
jaren in verval. Voor fotografen liggen hier prachtige uitdagingen. Fotograferen is in feite een puur individueel gebeuren. Samen een foto maken kan natuurlijk altijd, maar de
meeste fotografen gaan het liefst alleen op zoek naar die ene
mooie opname. En dat is ook logisch. We kijken allemaal op
een eigen manier de wereld in. We vangen allemaal misschien
wel dezelfde prikkels op, maar we verwerken ze verschillend.
Tien Reestkiekers lopen rond 09.00 uur het Waterloopbos in.
De zon schijnt flauwtjes door de bewolking. Hierdoor is het
licht niet zo hard. Prima fotoweer! Al gauw valt de groep uiteen. In tweetallen of als individu trekken de fotografen het gebied in om er na een kleine drie uur weer uit te komen. De
sfeer is positief. Ieder heeft van het prachtige sfeervolle bos
genoten. “Misschien is het hier in de herfst of winter nog wel
mooier”, wordt er opgemerkt. In ieder geval was de keus om
een bezoekje te brengen aan dit prachtig stukje vervallen
schoonheid een goede. Het leverde prachtige plaatjes op.

Programma Reestkiekers 2017-2018
De fotoclub kent twee verschillende activiteiten: locatiebezoeken
en theorie-avonden. In het nieuwe seizoen worden boeiende locaties bezocht, zoals de tuinen van Mien Ruys in september,
Reestal Outdoor in november, De historische binnenstad van
Deventer in februari en de manifestatie “Kom in de kas” in april.
De meeste Reestkiekers zijn natuurlijk ook individueel bezig. De
theorie-avonden vinden plaats in de brandweerkazerne in Balkbrug. Dan laten de fotografen elkaars foto’s zien en worden foto’s
besproken. In het programma wordt aandacht aan de mogelijkheden van de camera besteed (hoe goed jen jij je camera?), is er
een thema-dag over licht met een aansluitende opdracht in het
Reestdal. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer. Erg veel info en
foto’s zijn ook in het komende seizoen weer te vinden op onze
website en Facebookpagina.
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Zaterdag 13 mei: op locatie De Kiersche Wijde
Het is De Wieden in het klein: De Kiersche Wijde: een prachtig toegankelijk laagveenmoeras
te vinden in de driehoek MeppelWanneperveen-Zwartsluis. Het gebied staat
ook bekend als Doosje, omdat het achter dit
buurtschap ligt. Doosje ligt aan de Zomerdijk
(N375) tussen Zwartsluis en Meppel. Je kunt er
heerlijk zwerven door een gebied met trekgaten, moerasbos, slootjes, hooilandjes, trilvenen,
rietkragen e.d. In de vorige eeuw is het gebied
van de ondergang gered door Natuurmonumenten. Ook hier waren plannen om het natte terrein in cultuur te brengen. Gelukkig gebeurde
dit niet en ligt er nu 100 ha natuurschoon aan
je voeten. Tien Reestkiekers trekken rond de
klok van half negen het gebied in. Het is droog,
de zon laat zich soms even zien. Zware rugzakken en fototassen torsend lossen de fotografen
op in het moeras. Goed om veel lenzen mee te
nemen, want er is veel te zien. De eerste libellen laten zich zien, hooilandjes staan vol bloeiend moeraskartelblad, in de petgaten en sloten
komt de waterflora tot leven, veel vogelsoorten
laten zich goed horen en zien. Praktisch probleempje: welke lens moet je gebruiken? De
telelens voor de vogels, de macro-lens voor het
kleine spul of de groothoeklens voor het vastleggen van dat mooie landschap? Luxe probleem natuurlijk, maar soms wel lastig. Het
leuke van zo’n morgen is weer dat ieder op een
eigen wijze waarneemt.
Het gebied is zo veelzijdig dat het een grote
diversiteit aan foto’s op levert. Maar daar gaat
het natuurlijk niet om. Het gaat om het genieten van de natuur om je heen. Met een camera
om je nek dwing je je zelf anders te gaan kijken
naar de wereld om je heen. Niet zo vluchtig als
altijd, maar geconcentreerd op dat oranjetipje,
dat maar niet de vleugels wil spreiden. Of je
bent gefocust op het bloeiend moeraskartelblad,
dat je dwingt om languit op het natte trilveen
te gaan liggen om die ene mooie opname te maken. En dan de sfeer van het ondoordringbare
elzenbroekbos met bemost dood hout en al die
vogelgeluiden. Wat wil je als natuurfotograaf
nog meer?
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Foto-expositie Vogels De Reestkiekers
Fotoclub de Reestkiekers houdt vanaf 16 september een
tentoonstelling in Natuurinformatiecentrum de Wheem
Oud Avereest 22 in Balkbrug, met als onderwerp vogels. Het onderwerp vogels voor de najaar tentoonstelling is nog niet direct zo’n makkelijk onderwerp, maar
het fotograferen van vogels is heerlijk om te doen. Je
bent lekker buiten en je ziet interessante vogels en hun
gedrag van dichtbij. Je kunt er je creativiteit in kwijt
en het is een uitdaging om mooie foto’s te maken. Vogels kom je overal tegen, in je eigen tuin, in een bos of
park en natuurgebieden bij ons in de buurt zoals het
Reestdal, het Dwingelerveld en de Weerribben/Wieden.
Maar om die gevleugelde vrienden goed op de foto te
krijgen is nog niet zo eenvoudig. Het vraagt veel geduld, doorzettingsvermogen en incasseringsvermogen
van de fotograaf. Als je erin slaagt een goede foto te maken is de voldoening des te groter. Je hebt nu immers je eigen
persoonlijke ervaring vereeuwigd. Zeven leden van de Reestkiekers hebben deze uitdaging aangenomen. Het resultaat van hun inspanningen kunt u zien op de vogelexpositie. De expositie werd geopend op zaterdag 16 september in
De Wheem. De foto’s zijn te bewonderen tijdens de openingstijden van de Wheem, iedere zondag van 12-17 uur.

Scholierenproject

Succesvol Scholierenproject 2016-2017 afgerond
Begin mei sloten we in de gelagkamer van De Wheem
een mooi en succesvol project af: “Scholieren
doen groen”. Op acht middagen in de maanden november tot en met maart werkten we (Chris & Mieke Bisseling en Jan Dijkema) met zes scholieren in het Reestdal. Op verschillende locaties werd geklust: boswal opsnoeien, wilgen knotten, houtwal afzetten, poel schonen; niets was het de derdejaars van het Vechtdal College Dedemsvaart te veel. In totaal werkten ze zo’n 70
uur voor Landschap Overijssel en het Drentse Landschap. We kijken als natuurwerkgroep met een goed
gevoel terug op dit project en uit de reactie van de
scholieren blijkt, zij ook. Vooral de stoere werkzaamheden (bomen zagen, wilgen knotten) vonden ze prachtig.
Het samen klussen in een mooi landschap werd als
gezellig en leuk ervaren. Dat klopt ook wel, want de

sfeer was altijd goed. Naast het
werken werd er ook veel gelachen
en gekletst. Alles verliep in een
relaxte sfeer. En zo moet het ook.
Lekker in de buitenlucht aan het
werk, geen druk, wel veel frisse
lucht. Koud hadden ze het ook
gehad. Vaak ook een beetje eigen
schuld. Tegen alle adviezen is toch
dunne sokken in de laarzen of gewoon te weinig kleren aan. Scholieren zijn nu eenmaal eigenwijs.
Gelukkig hebben we nu goede en
warme laarzen!
Diploma
Marit, Marissa, Sheryona, Tamar,
Monique en Quinten ontvingen
hun welverdiende “werken in
het landschap-diploma”: een certificaat met daarop vermeld de
vaardigheden die ze goed hadden
geleerd en uitgevoerd: samenwerken, veilig omgaan met gereedschap, initiatieven ontplooien en zorgen voor een goede werksfeer. Tijdens
alle werkzaamheden werden foto’s gemaakt en op onze
Facebook-pagina gezet. Een groot aantal foto’s is gebruikt bij het samenstellen van een fotoalbum. Dit
boekje kregen de leerlingen samen met hun certificaat
en daar waren ze erg blij mee.
Volgende seizoen
We willen als natuurwerkgroep graag door met het
volgende project: “Scholieren doen groen 2017-2018”.
Samen met Frederique Reemer, docente biologie aan
het Vechtdal College Dedemsvaart gaan we weer proberen een groep scholieren het landschap in te krijgen.
We hebben een heleboel redenen om er mee door te
gaan. De school ook. Het Vechtdal College profileert
zich als School met de PLUS en ziet leerlingen graag
ook buiten de schoolhekken actief.
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Excursies/wandelingen
We organiseren meerdere excursies per jaar, zowel in als buiten het Reestdal.
Zondag 11 maart 2017: zwerven door het Hijkerveld
Om 08.00 uur starten we (we zijn met z’n tienen) vanaf de
parkeerplaats aan de Hijkerweg, een paar kilometer ten
noorden van het mooie Drentse dorp Hijken. Het is nog behoorlijk koud, een graadje of vier, maar de zon schijnt en
met dit pittige frisse voorjaarsweer is het heerlijk wandelen.
We lopen een route uit het boekje “Dwalen door Drenthe”,
daar staan wandelingen in van rond de 15 kilometer, vooral
over zandpaden. Deze route vormt hierop een uitzondering,
maar storend is het allerminst. De wandeling van 17 kilometer gaat namelijk voor een behoorlijk deel over
(geasfalteerde) fietspaden. Dat loopt wel lekker! Goed, dat
we vroeg zijn begonnen, we komen nauwelijks fietsers tegen.
Open vlakte
Het Hijkerveld is een weids heidegebied met talloze vennen
en veenresten. Dit is het Drenthe van 100 jaar geleden! Een
schaapskudde zien we niet, een kudde Schotse Hooglanders
kruist wel ons pad, ze hebben hier de taak het gebied open te
houden. Dat lijkt wel te lukken, er staan nauwelijks bomen
in het terrein. Wat opvalt is de kleur van het gebied: die is
goudgeel van het pijpenstrootje en andere grassen. Zoals op
zo veel andere plekken in ons land is de heide aan het vergrassen.
Diependal
Het zuidelijke deel van de route brengt ons langs bos, heide
en vennetjes. Na twee erg vlakke kilometers door boerenland
lopen we recht op de vloeivelden van de voormalige aardappelmeelfabriek Oranje af. Diependal heet het waterrijke gebied. Het is een vogelparadijs. Vanuit een hele
mooie vogelkijkhut zie je al die vloeiveldjes liggen.
Alles zit mee
De route loopt dan langs de westelijke rand van de vloeivelden. We komen uit bij het Kortewegse Bos ,ook wel Sterrenbos genoemd. We zien percelen met hakhout van krentenbomen, wel redelijk uniek. Je herkent hakhout altijd aan de
bomen die veelstammig uitgegroeid zijn. Over het fietspad
weer het Hijkerveld in. Onderweg genieten we van een kudde schapen met een heleboel lammetjes. We lopen met een
voldaan gevoel terug naar de parkeerplaats. We hadden alles mee: het heerlijke wandelweer, een prachtig natuurgebied en de sfeer onderweg was erg goed

Zaterdag 22 april 2017: excursie naar vogelringstation De Kooi
Acht belangstellenden brachten een bezoek aan Eendenkooi Haasjes aan de Klinkerweg te Hasselt. Deze
eendenkooi wordt beheerd door Stichting Vogelringstation “De Kooi” te Staphorst. Deze stichting houdt
zich bezig met het ringen van in het wild levende
vogels en legt deze gegevens vast t.b.v. wetenschappelijk onderzoek op landelijk niveau. Per jaar wordt
deze locatie door ruim 40 soorten bezocht.
Na aankomst werd eerst genoten van een kop koffie/thee met een stuk heerlijke kruidkoek. Daarna
gaf Judith Schmidt uitleg over het nut van het ringen van vogels en het verzamelen van allerhande
gegevens van de vogel. Zij liet ook aantal kort daarvoor gevangen vogels de revue passeren.
Bijenstal
Hierna werd het stokje overgenomen door Jan Westera, die de aanwezigen een ruime uiteenzetting gaf
van de eendenkooi zelf, met allerlei gebruiken en
werkwijzen. Ook werd een gedeelte van de kooi bekeken. Daarna kwam de bijenstal een de beurt. Door
het koude weer en de harde wind vlogen er niet veel
rond doch dat werd ruimschoots goedgemaakt door
een duidelijke uitleg over het leven van een bijenvolk
en de daarbij horende problematiek.
Zaterdag 3 juni 2017: vaartocht door De Wieden
Er was veel belangstelling voor deze excursie. Logisch, De Wieden zijn immers uniek. In een stortbui vertrok het gezelschap vanuit Balkbrug. In de
regen gaan varen? Gelukkig was het in Nieuwleusen alweer droog en in Zwartsluis was er niks aan
de hand. De 20 deelnemers kregen wat ze gehoopt
hadden: een schitterende tocht door de Wieden.
Nadeeltje: het riet was de afgelopen week omhoog
geschoten. Om reeën te kunnen zien, moest men
gaan staan. De kans om een ree te zien was de
laatste week wel hard afgenomen. De reeën lieten
zich op deze mooie avond niet zien. De tocht was er
niet minder mooi om. Talloze libellen vlogen over
het water. De krabbescheer bloeide, wat haast
nooit gebeurt. Er werd nog een purperreiger gespot. Vele vogels lieten zich horen. Er zwommen
futen en zwanen met jongen. Het was verder rustig
op het water. Mooie tocht!
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Dialezingen
De nwg organiseert in het donkere seizoen meestal vier dialezingen. De avonden worden gehouden in de kantine van
het Vechtdal College in Dedemsvaart en beginnen om 20.00 uur. De lezingen worden gehouden in oktober, november,
februari en maart.
Donderdag 9 februari 2017: lezing Theo Douma over
(vleer)muizen
Theo Douma uit Rouveen kan enorm genieten van de Nederlandse natuur. Van knotwilgen in de mist of een kletsnatte heidelibel aan het begin van een zomerse dag. In het
dagelijks leven is hij biologie docent en in zijn vrije tijd
natuurfotograaf. Aan het begin van de dag, met een frisse
temperatuur en alles nog onder de dauw. Daar liggen de
kansen voor de fotograaf. De 35 bezoekers van deze boeiende lezing zien op het grote scherm een waterjuffer loerend naar de camera. Een oeverlibel scheurt een zweefvlieg aan flarden. Ook de wereld op een kleiner niveau is
hard en meedogenloos. Het eerste onderdeel van de lezing
heet niet voor niets “Eten en gegeten worden”. Meer keuzes hebben dieren ook niet.

Muizen in beeld
Naast insecten komen ook oude cultuurlandschappen als
het Eerder Achterboek en landgoed Eerde aan bod. Waar
Theo is heel goed in het fotograferen van zoogdieren die je
niet vaak ziet. Muizen bijvoorbeeld. We zien prachtige
opnames van muizen. Een bosmuis in een hazelaar, een
dwergmuis die zijn staart als vijfde poot gebruikt. Een
huismuis knabbelend aan de havermout. Prachtig foto’s
van muizen in close. Theo, hoe krijg je het voor elkaar?
Over de aaibare en knuffelbare fladderaars
Dan moet de echte verbazing en verwondering nog komen.
Sinds 1990 is Theo bezig met het onderzoek naar vleermuizen. Hij is over de leefwijze van vleermuizen veel te
weten gekomen. Niet iedereen in de zaal begrijpt dat hij
vleermuizen ervaart als “aaibare en knuffelbare dieren”.
Maar als je luistert naar deze bioloog met zijn passie voor
die nachtelijke fladderaars, dan snap je het wel. Immers,
hoe meer je van een diersoort weet, hoe vaker je je gaat
verbazen. Onbewust neemt liefde en respect voor je doelgroep alleen maar toe. We zien het terug in de onvoorstelbaar knappe foto’s van vleermuizen die Theo maakt. In de
lezing legt hij uit wat er allemaal komt kijken om die beelden te maken. Enthousiast en met gevoel voor humor vertelt hij over de voorbereidingen die nodig zijn om in het
donker een jagende watervleermuis vast te leggen. En dat
je honderden foto’s moet maken om uiteindelijk die ene
opname te krijgen die je voor ogen had. Wat was dit een
prachtige avond.

Donderdag 23 maart 2017: Zwerven rond de poolcirkel met natuurfotograaf Fred van Wijk
Nog nooit hebben we zoveel bezoekers in de zaal.
Meer dan 90! Het begin van de lezing is direct al veel
belovend: De terugkomst van duizenden kraanvogels,
het begin van de Scandinavische lente. Om baltsende
korhoenders te fotograferen zit Fred urenlang in het
donker in een koud tentje. Wachten tot het lichter
wordt. En dan veel foto’s maken, Meer dan 95% mislukt. Maar die ene foto maakt alles weer goed.
Over elke foto is nagedacht
Fred is een fotograaf die over elke foto nadenkt. Foto’s
moeten iets vertellen, ze moeten vooral verrassen,
zoals een opname van een rendier met tegenlicht of
die eland op een asfaltweg. We genieten van het imponerende Noorse landschap met de overbekende Preikestole en bezoeken gletsjers, baltsende papegaaiduikers en die Jan van Genten, wat zijn ze mooi op dat
grote scherm! De lezing is erg afwisselend en blijft
daardoor boeien. Bekermos, zonnedauw, bevers, landschappen, dorpjes, muskusossen, zelfs de traditionele
stokvis ontbreekt niet. Verblijven rond de poolcirkel is
een aparte ervaring. Fred van Wijk is naast een fantastisch fotograaf ook een goede verteller. Soms creëert hij even stilte. Dan heb je als kijker naar al dat
moois even de tijd om een beeld goed op je in te laten
werken.
Klankbeeld
Dat kan prima in de 17 minuten durende klankbeeld
“Scandinavische zomer”. Na de pauze neemt Fred de
zaal mee naar het hoge noorden. Boven de poolcirkel
liggen de eilandengroepen Lofoten en Vesteralen. De
Vestfjord en Tysfjord zijn imposante en diepe fjorden
waar orka's overwinteren. Op 68 graden noorderbreedte is de winter erg donker en stil. Als je wilt genieten van het fenomeen noorderlicht, dan moet je
hier zijn. Fred laat schitterende foto’s aurora borealis,
het noorderlicht, zien en opnames waarin prachtige
structuren zijn vastgelegd, zoals platgewaaid berijpt
gras. En dan steeds dat mooie zachte licht. Aan het
eind van de avond is het erg stil in de zaal. Iedereen
heeft even tijd nodig om weer terug te komen in de
werkelijkheid. Bedankt Fred, het was een geweldige
avond.
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Vogelsectie
Het broedseizoen 2017 zit er weer op. De vogelsectie kijkt met gemengde gevoelens terug op een seizoen dat met een heel
droog en koud voorjaar startte. Gelukkig werden de weersomstandigheden in mei/juni gunstiger. April en begin mei
was echter een extreem koude periode.
De vogelsectie bestaat uit ongeveer 15 personen. De meeste leden zijn controleurs van kleine kasten. Er wordt veel werk
verzet, het gebeurt allemaal in de stilte van de anonimiteit. Het controleren van kasten van uilen en torenvalken bijvoorbeeld is arbeidsintensief en niet ongevaarlijk. Ook het ringen van al die kleine zangvogels is altijd weer een hele
klus. Gelukkig doen deze vrijwilligers het werk met veel plezier en enthousiasme en kijken wellicht weer uit naar het
voorjaar van 2018.

Vogelsoort

Adult

Juveniel

Bonte vliegenvanger
Boomklever

6

256

2

72

Teruggevangen
4

Kleine kasten
Het liep niet altijd naar wens in de kleine nestkasten. Soms
werd het broeden gestaakt en er gingen nogal wat jonge vogels
dood. Voor oudervogels is kou en droogte lastig. Of de jongen
warm houden, of voeren. Eten zoeken betekent dat de jongen
dood gaan van de kou. Door de lage temperaturen in het bos
waren er in het begin ook geen rupsen. Later werd dit ruimschoots vergoed, want op sommige plekken was er sprake van
een rupsenplaag. Bij de mezen zagen we veel 2e broedsels. De
jongen uit het eerste nest waren nauwelijks uitgevlogen of het
vrouwtje zat al weer op de eieren. Bonte vliegenvangers deden
het dit jaar redelijk, iets beter dan vorig jaar. Een leuke nieuwe
soort was de grauwe vliegenvanger. Deze vogel zit graag bij
bebouwing onder een afdak. Graag met vrij uitzicht en zal ook
nooit in een dicht nestkastje gaan broeden. Er werden door Judith Schmidt weer veel vogels geringd, vooral bonte vliegenvangers en boomklevers.
De coördinatie van de kleine kasten en het ringen van zangvogels is in handen van Judith Schmidt (0523-616098)

Steenuil
De steenuiltjes deden het best goed in 2017, in ieder geval beter
dan in andere jaren. Zeven kasten en een nest in een schuur bleGrauwe vlie9
ken bezet. Het ging niet overal goed, want een nest met 5 eieren
genvanger
werd verlaten en in
Koolmees
13
6
een andere kast
werd
een
dood
Pimpelmees
10
1
vrouwtje met 1 ei
Totaal
31
345
12
aangetroffen. Verder
merkte de werkgroep ( o.l.v. Henri TimKerkuil en torenvalk
mer) dat er ook vaak
De werkgroep kerkuilen wordt geleid door
steenuilen
omkomen,
Rik van der Kolk. Maar liefst 35 kasten
o.a.
door
loslopende
worden gecontroleerd. Een groot deel is
huiskatten. Vaak gaat
van de werkgroep zelf, een aantal is privé
het dan om hongerige
bezit. In 2017 waren 7 kasten bezet. Er
katten die buiten het
werden 31 jongen geteld, waarvan er uitdorp uit de auto worden
eindelijk 20 konden worden geringd. Het
gezet. In totaal vlogen er
gaat ook hier niet altijd goed. Op de ring20 jonge geringde steendag was een kast met 5 jongen helemaal
uilen uit onze kasten.
leeg. Waarschijnlijk door een steenmarter
Een mooi resultaat,
leeggeroofd. Een volwassen kerkuil lag
Als je een steenuil ziet of
dood in de buurt van de kast. Eén paartje
hoort wil de werkgroep
broedde voor de tweede keer.
dat graag weten. Voor
Torenvalken hebben het moeilijk. Slechts
Balkbrug en omgeving is
een broedsel van 3 jongen kon worden
de contactpersoon Henri
geringd. Veel kasten bleven leeg.
Timmer
(0641353860)
en voor Dedemsvaart
e.o. is dat Bert Berkenbosch (0650572835).
Glanskop

8

1
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op dat veel stemmende RABO-leden ons hebben
ontdekt en sympathie hebben voor het werk dat
we doen. Hartelijk dank voor de punten die we
kregen! Het geld besteden we vooral aan landschapsbeheer. We werken met drie groepen in
het Reestdal. Een kleine groep op dinsdag- en
woensdagmorgen, een grote groep op de tweede
zaterdag van de maand en een groepje scholieren
op acht middagen in het winterseizoen. Er gaat
altijd wel iets stuk, we willen voor iedereen veiligheidslaarzen en goed gereedschap. Maar ook
de vogelsectie kost geld. Het vervangen van nestkasten bijvoorbeeld of de ringen, kleine en grote,
die we ieder jaar nodig hebben voor al die vogels
die we van een ring voorzien.
Gift van MMC voor Scholierenproject

Gift van het Prins Bernhard Cultuurfonds
In 2009 begonnen we ermee: bekendheid geven aan landbouwgewassen. Op de Zuidberg, een oude akker tussen de Reestkerk
en de Reest, zaaiden we ieder jaar vier gewassen in: spelt, winterrogge, haver en boekweit. Landschap Overijssel regelde het
zaaigoed en het bewerken van de grond, wij als natuurwerkgroep ontwikkelden vier infopaneeltjes. Het was succesvol. De
gewassen trokken veel bekijks. Dat was meteen een van de
doelstellingen van het project: meer aandacht geven aan gewassen die we bijna vergeten zijn. Maar ook: kijken naar de
bron van het voedsel. En natuurlijk gewoon genieten van die
prachtige kleuren. Een strook bloeiende boekweit is een lust
voor het oog. Net als klaprozen, kamille, korenbloemen en wikke in de winterrogge.
Inmiddels zijn we acht jaar verder. Nog steeds vindt de wandelaar langs de kerkenpaden onze infopaneeltjes bij de ingezaaide stroken haver, winterrogge, spelt en boekweit. Maar dit jaar
ging het wat anders. We hebben het project uitgebreid. Dankzij
een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
konden we twee nieuwe paneeltjes maken. De één over natuurakkers, de ander over zomergerst. In het artikel over het Project Landbouwgewassen leest u er meer over.
In de komende twee jaar willen we de oude paneeltjes vervangen en nog een paar nieuwe maken. De oude zijn toe aan een
up-date. Dit alles kost veel geld. Van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel kregen we
een toezegging van 1500 euro.
We zijn er erg blij mee en gaan
de bijdrage goed benutten. Deels
hebben we dat inmiddels gedaan.
Gift RABO Clubkas Campagne
Dit jaar deden we weer mee met
de RABO Clubkas Campagne.
Dat leverde een mooi bedrag van
507,99 euro op. Vorig jaar deden
we voor het eerst mee. Dat
bracht toen iets meer dan 290
euro in de clubkas en daar waren
we heel tevreden mee. Het bedrag dat we nu krijgen is aanmerkelijk hoger, het lijkt er dus

Stichting MMC Dedemsvaart heeft de natuurwerkgroep 850 euro geschonken voor de aanschaf
van veiligheidslaarzen voor scholieren die ons in
het Reestdal helpen met landschapsonderhoud.
We zijn daar als vereniging heel erg blij mee. Op
15 maart 2017 kwamen Klaas Zuidema en Aart
Prinsen naar het Reestdal om de scholieren namens het MMC prachtige veiligheidslaarzen aan
te bieden. In de volgende winter geen koude voeten meer en meer veiligheid dankzij stalen neuzen!
MMC Dedemsvaart is in 1977 ontstaan uit het
voormalige Groene en het Oranje Groene Kruis.
De stichting heeft tot doel de opbrengsten uit
rente/dividend van haar aandelen, te verdelen
onder goede doelen (maatschappelijk, medisch,
maar ook cultureel of educatief) in het voormalig
werkgebied van het kruiswerk Dedemsvaart.
Sinds de oprichting van de Stichting zijn er al
vele honderden initiatieven met een financiële
bijdrage ondersteund. De natuurwerkgroep de
Reest heeft in de afgelopen maanden oktober tot
en met maart acht middagen in het landschap
gewerkt met een kleine vaste groep scholieren
van het Vechtdal College in Dedemsvaart. De
opdrachten kwamen van Landschap Overijssel en
Het Drentse Landschap. Elders in deze Reestinfo
staat meer informatie over dit project.
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Landbouwgewassen in het Reestdal
Groeiseizoen 2016-2017
Tussen de begraafplaats van Oud Avereest en Den Westerhuis loopt een
graspad tussen twee essen. De akkers liggen duidelijk op een zandrug. Je
moet echt even de bult op als je richting Den Westerhuis loopt. Op de essen wordt meestal winterrogge verbouwd. Landschap Overijssel is eigenaar van dit mooie stukje Reestdal. Veel wandelaars kennen dit mooie
hoekje. Al wandelend over de es kijk je aan je rechterhand over de hooilanden van het Reestdal. In de verte ligt boerderij De Wildenberg. Op die fantastische plek zaaiden we samen met Landschap Overijssel vijf gewassen
in: oktober 2016 twee wintergranen: winterrogge en spelt. Eind april 2017 zaaiden we boekweit, haver en zomergerst.
Bij de vijf gewassen plaatsten we infopaneeltjes. Zomergerst was voor ons nieuw. Een mooi gewas met prachtig aren
met lange sprieten. Over zomergerst maakten we een nieuw paneeltje. De mooiste maanden zijn hier mei/juni. Dan
kun je groei en ontwikkeling van de gewassen prachtig volgen en hebben andere kruiden nog niet de overhand. Niet
alle gewassen deden het goed. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het koude en erg droge voorjaar. Eerste leek het
erop, dat de beide wintergranen winterrogge en spelt stil bleven staan in de groei. Dat viel later wel mee, maar spelt,
het stond er wel, moest je echt zoeken. We weten nu ook dat spelt meer stikstof nodig heeft. Op zandgronden heeft
men goede ervaringen met de combinatie spelt/klaver. Misschien moeten we dat ook op onze locatie uitproberen.
Samenwerking met Landschap Overijssel
Dit project doen we samen met Landschap Overijssel. Wij zaaien het gewas met de hand in (de nwg beschikt over
zaaikorven) en plaatsen infopaneeltjes, Landschap Overijssel levert het zaaigoed en bewerkt de grond. Dat gaat in
prima overleg. In 2009 zijn we samen gestart met het inzaaien van vier gewassen op de Zuidberg. Het project is sinds
die tijd uitgebreid. We zaaien nu vijf gewassen, een natuurakker en akkerranden in. Net als LO vinden we dit zinvol
werk. Voor meer informatie kun je terecht op onze website.
Natuurakker
Langs het kerkenpad richting het kerkbruggetje ligt aan de linkerkant
een mooie es met de naam De Zuidberg. Deze akker hebben we in november 2016 ingezaaid met een mengsel van winterrogge en akkerkruiden.
In het koude en droge voorjaar van 2017 leek het op een fiasco uit te
draaien. Maar toen sloeg het weer om. Het werd warmer en er viel regen.
De akker kreeg heel snel een totaal andere uitstraling. Tussen de winterrogge bloeiden akkerkruiden als korenbloem, klaproos, bolderik, bladrammenas en ganzenbloem. Een prachtig gezicht. In mei hebben we hier
een nieuw infopaneeltje neergezet.
Groeiseizoen 2017-2018
Met Landschap Overijssel (Hans Dijkstra) hebben we afspraken gemaakt
voor het komende seizoen. We gaan op meerdere locaties zaaien. Op de es tussen de begraafplaats en Den Westerhuis
zaaien we vijf stroken in met spelt, tarwe, haver, boekweit en zomergerst. De rest van de es wordt door Landschap
Overijssel ingezaaid met winterrogge. Naast de molen De Star in Balkbrug ligt langs het zandpad een kleine es van
Landschap Overijssel. Die gaan we in het voorjaar inzaaien met boekweit. We zetten er een infopaneeltje bij. Twee
akkerranden worden ingezaaid met één- en tweejarige kruiden en we maken een paneeltje over braakliggend land.
Die zetten we neer op een plek waar de bodem een jaartje rust krijgt. Bij dit project zijn betrokken: Eddy ter Haar
(ontwerp paneeltjes), Wilco Batterink (constructie paneeltjes), Chris en Mieke Bisseling (inzaaien, paneeltjes plaatsen) en Jan Dijkema (inzaaien, teksten en foto’s). We hebben er nu al weer zin in! Dit alles is mogelijk dankzij een
gift van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Agenda
Ieder seizoen bieden we u een gevarieerd programma
met een aantal afwisselende activiteiten. Excursies,
wandelingen, dialezingen, werken in het landschap
en nog veel meer. De activiteiten zijn voor leden vrij
toegankelijk. Bij dialezingen vragen we wel bij het
verlaten van de zaal een kleine tegemoetkoming in de
onkosten. De diapresentaties worden gehouden in het
Vechtdal College aan de Botermanswijk 1 in Dedemsvaart. Het programma voor oktober 2017 tot en met
januari 2018 ziet er als volgt uit:
Zaterdag 7 oktober 2017: Fotoclub De Reestkiekers op
locatie

De Reestkiekers krijgen een workshop van Edward Boer
over het thema “licht”. Daarna mogen ze het geleerde in
praktijk brengen. Met de camera het Reestdal in en daarna
elkaars foto’s bekijken en beoordelen.
Dinsdag 10 oktober 2017: Dialezing Jacob van der Weele
over samenhang, natuurbeleving en natuurbeheer in het
Reestdal
Op dinsdag 10 oktober starten we het seizoen met de eerste lezing uit de serie “Dichtbij is het ook mooi”. Vlak bij
ligt één van de mooiste beekdallandschappen van ons land.
Het Reestdal ligt aan onze voeten. Veel mensen wandelen
en fietsen er graag en genieten van dat mooi bewaard gebleven cultuurlandschap en van de rust het uitstraalt. Grote delen van het Reestdal (rond de 900 ha) zijn in beheer
van Het Drentse Landschap en Landschap Overijssel.
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Jacob van der Weele is ecoloog bij Landschap Overijssel heeft een heel boeiend verhaal over het beheren van
een beekdal. Veel onderwerpen komen aan bod. Wat
doet een ecoloog? Hoe ziet
het Reestdal er over 20
jaar uit? Maar liefst 70%
van het bezit van Landschap Overijssel is hooiland. Hoe beheer je die
natte landen aan de Reest?
Jacob van der Weele is een
gedreven en deskundig
verteller en enthousiast over zijn werk. Hij houdt van
interactie en wil zijn passie voor de natuur en het behoud en versterken ervan graag met de zaal delen.
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de
ontmoetingsruimte van het Vechtdal College, Botermanswijk 1 in Dedemsvaart. De toegang is gratis, ook
voor niet leden. Na afloop vragen we wel een vrijwillige
bijdrage.
Zaterdag 14 oktober 2017: Werken in het landschap
Deze morgen gaat de werkgroep aan het werk op het
Rabbingerveld. Dat is geen onbekend terrein, want we
hebben hier al eens in felle sneeuwjachten boompjes
uit de heide getrokken. Op het Rabbingerveld lopen nu
Schotse Hooglanders en schapen. We hebben dus hulp.
Of is het andersom? In ieder geval gaan we gewapend
met takkenschaar en spade de opslag weer te lijf. Rond
08.45 uur verzamelen in De Wheem, daarna naar de
werkplek. We werken tot 12.00 uur.
Zondag 29 oktober 2017: Wandelen over Landgoed Vilsteren
Rondom het dorp Vilsteren is het erg mooi wandelen.
Het dorp ligt op een particulier landgoed van meer dan
1000 ha. Hier zien we een prachtige combinatie van
landerijen, natuur en boerderijen. En natuurlijk die
prachtige Vecht. De afwisselende route maakt een lus
om het dorp heen en is ongeveer 15 kilometer lang.
Starten om 9.00 uur. Opgave vooraf is noodzakelijk,
dat kan via de mail: jan.dijkema@gmail.com. Je krijgt
dan meer info over de wandeling.
Zaterdag 4 november 2017: Nationale Natuurwerkdag
Je kunt weer op meerdere locaties in de buurt aan het
werk. Wij kiezen, net als vorig jaar, voor locatie De
Lemelerberg. Niet zo ver weg, een mooie plek om te
werken en het werk is niet al te zwaar. Boompjes, vooral dennetjes, moeten uit de hei worden gezaagd. Voor
catering wordt gezorgd. Je kunt je opgeven op de website van de Nationale Natuurwerkdag.
Zaterdag 4 november 2017: Reestkiekers op locatie
Onze fotoclub gaat op deze dag iets heel ander doen
dan natuurfotografie. Tijdens Reestdal Outdoor op
camping ’t Reestdal worden sportfoto’s gemaakt.
Zaterdag 11 november 2017: Werken in het landschap
Op 9 september viel de regen met bakken uit de lucht
en kon de werkgroep niet aan het werk. Op het programma stond toen het verwijderen van opslag uit heide, dat onderdeel is van een ecologische verbindingszone tussen de boswachterij Staphorst en het Reestdal.
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Daar gaan we nu aan het werk. Voor het eerst in haar
bestaan werkt de natuurwerkgroep voor Staatsbosbeheer! De strook waar we boompjes uit gaan halen ligt in
de buurt van de Kievitshaar en is aangelegd in het kader van het Vipera-project.
Om 08.45 uur verzamelen in De Wheem en dan naar de
werkplek. We werken tot 12.00 uur.
Donderdag 23 november 2017: Diapresentatie Johan
Poffers over Vecht, vloeivelden, natuurakkers en biodiversiteit
Johan Poffers uit Hardenberg is natuurkenner, natuurfotograaf, een gedreven natuurbeschermer en een boeiend verteller. In de serie “Dichtbij is het ook mooi” richten we deze avond onze blik op het Vechtdal en omgeving. We hebben Johan gevraagd om zijn lezing te houden rondom drie thema’s: nieuwe kansen voor natuur
langs de Vecht, het belang van de Vloeivelden De Krim
voor de vogelwereld en natuurakkers en hun biodiversiteit. Natuurlijk komen ook andere onderwerpen aan de
orde, dat is Johan
Poffers wel toevertrouwd.
Met zijn
mooie foto’s en zijn
enthousiasme weet
hij de zaal moeiteloos te boeien.
De lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in de ontmoetingsruimte van het Vechtdal College, Botermanswijk 1 in Dedemsvaart. De toegang is voor leden en nietleden gratis, maar we vragen bij de uitgang wel een vrije
gift.
Zaterdag 9 december 2017: Werken in het landschap
De locatie is nog niet bekend. Een week van te voren
meer info op de website. Verzamelen om 08.45 uur in De
Wheem en daarna vol goede moed naar de nu nog onbekende werkplek. We werken tot 12.00 uur.
Zaterdag 13 januari 2018: Werken in het landschap
De locatie is nog niet bekend. Een week van te voren
meer info op de website. Verzamelen om 08.45 uur in De
Wheem en daarna vol goede moed naar de nu nog onbekende werkplek. We werken tot 12.00 uur.
Zaterdagmorgen 27 januari 2018: Vogelexcursie Mepper
Hooilanden
O.l.v. Johan Tinholt
maken we een wandeling rond de natte
Mepper Hooilanden.
Het open gebied dient als waterberging en ligt tussen
Gees en Meppen in de bovenloop van het beekdal van de
Geeserstroom. We gaan op zoek naar wintergasten. Heel
veel soorten zwanen, eenden en ganzen brengen er de
winter door. Soms wordt de zeearend gezien! Neem je
laarzen en verrekijker mee en geniet! Je hoeft helemaal
geen kenner te zijn, alleen maar enthousiast. Wie weet
wat je daar nog tegenkomt! Je moet je wel opgeven bij
Johan, dat kan tot 25 januari, maar wacht niet te lang,
want de groep moet ook weer niet te groot. Na aanmelding krijg je meer info. Email: tinholtmaas@gmail.com

