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NVWC-activiteiten mei 2016
Hemelvaartkamp NVWC
5 t/m 8 mei 2016
Adder en vinpootsalamander, das en bever, boomvalk en sprinkhaanzanger, zandbijtje
en graafwesp, moerasvergeetmijnietje en gestreepte klaver, gevlekte glanslibel en
walstropijlstaart: we hopen ze allemaal te vinden tijdens het Hemelvaartkamp. Met tent
en caravan strijken 27 NVWC-ers neer in Nationaal Park De Meinweg in Limburg.
Ook als het koud is vliegen er vogels en bloeien er planten, maar voor sommige
andere soorten moet het weer toch wat beter worden! Het is raadzaam om laarzen
mee te nemen, maar laat ook de zonnebril niet thuis, je weet maar nooit in Nederland...

Vogels in de buurt: vogelexcursie

07-05-2016

e

Iedere 1 zaterdag van de maand kunt u met een ervaren vogelaar vogels kijken en
leren herkennen Veel vogels hebben al jongen, pa en ma vliegen af en aan om de
bekjes te vullen. Ga een keertje mee met Gerrit Jan Klop, hij weet veel te vertellen en
de beste plaatsen te vinden. Jong en oud is welkom, lid of geen lid van de NVWC.
Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelden vooraf is niet nodig. Ook geschikt
voor beginnende vogelaars. Heb je een verrekijker? Neem die mee!
Eerstvolgende data: 7 mei en 4 juni
Vertrek 9.00 uur per fiets bij de Steenuil, Steenovenslaan 20, 4101 AM Culemborg
Voor meer info: stuur een e-mail naar Gerrit Jan, gjklop@gmail.com
e

2 Excursie cursus ‘Natuur in en om Culemborg’
Op zaterdag 7 mei zal de groep wat groter zijn dan normaal, want ook de deelnemers
aan de cursus ‘Natuur in en om Culemborg’ sluiten aan bij deze vogelexcursie per
fiets. Tijdens de cursus zijn heel wat (broed)vogels de revue gepasseerd, maar kun je
ze ook herkennen in de natuur?!

Big Day nummer 15!

13-05-2016
en 14-05-2016

e

e

Op vrijdag de 13 wordt om 19:00 uur het startsein gegeven bij De Steenuil voor de 15
Big Day. Een Big Day gaat als volgt: met teams van 2 personen worden binnen de
aangegeven tijd de soorten vogels geteld in het gebied globaal tussen Culemborg,
Buren en Beesd, het werkgebied van de NVWC. Dit doen ze lopend of op de fiets en
beide deelnemers zullen een soort waargenomen moeten hebben (horen of zien)
voordat deze geteld mag worden. Dat wordt een nachtje met weinig slaap!
Zaterdag 14 mei worden ze om 17:00 uur terug verwacht met de lijst “gescoorde”
vogels, meestal ca. 115 soorten. Een jury zal de lijsten controleren en aan het team
met de meeste soorten de Gouden Snip overhandigen. Voor het team met het kleinste
aantal soorten is er de aanmoedigingsprijs, de Blinde Vink. Een team kan ook uit 3
personen bestaan, maar dan ding je niet mee naar de Gouden Snip.

NVWC-activiteiten mei 2016 (vervolg)
21-05-2016
Jeugdactiviteit: Op zoek naar de wielewaal
Op 21 mei gaat de jeugdgroep met Gerrit Jan Klop op zoek naar de wielewaal. Vaak
hoor je het duudeljo-ho eerder dan dat je de vogel ziet (als je hem al te zien krijgt, want
hij is nogal schuw). Als íemand hem weet te vinden dan is Gerrit Jan het wel, maar je
komt vast nog andere mooie vogels tegen waar hij over kan vertellen. Als je een
verrekijker hebt, neem die dan mee. We gaan richting Zeedijk, daarom verzamelen we
dit keer op de parkeerplaats bij het zwembad aan de Rijksstraatweg om 13:30 uur.
Ook als je geen lid bent, kun je een aantal keer meedoen aan de activiteiten van de
NVWC. Opgeven via jeugdcoor@nvwc.nl. Mochten er wijzigingen zijn, dan wordt dat
via de website bekend gemaakt.

21-05-2016

Insectenexcursie Steenwaard
Met Leo van der Kooij, Hans Kunstman, Jurgen Geven en Kars Veling struinen we de
Steenwaard af, een gebied aan de overkant van de Lek. Bij mooi weer is dit een
eldorado voor insecten. Kom mee genieten van al dat moois!
Vertrek om 13:00 uur per fiets vanaf De Steenuil, Steenovenslaan 20, 4101 AM
Culemborg. Opgave vooraf is niet nodig. Meer informatie binnenkort op www.nvwc.nl.
3e Excursie cursus ‘Natuur in en om Culemborg’
Er gaan meerdere gidsen mee, want dit is ook een excursie voor de deelnemers aan
de cursus “Natuur in en om Culemborg”. Er wordt daarom niet alleen gekeken naar
insecten, maar naar zoveel mogelijk dieren en planten die in de cursus besproken zijn.
Heb je een verrekijker, neem die dan mee. Met deze excursie wordt de cursus
afgesloten.

22-05-2016

Fête de la Nature
De NVWC neemt deel aan “Fête de la Nature” op 22 mei op en rond Werk aan het
Spoel. Het programma van “Vier de natuur” staat vol leuke, actieve en creatieve
activiteiten voor alle leeftijden. Leo van der Kooij verzorgt een vogels-, insecten- en
plantenexcursie om 12:30 uur en om 14:00 uur. Ook komt er een kraampje met
informatiemateriaal over de NVWC.
Hier het hele programma. Zie ook de berichten hieronder van Werk aan het Spoel.

Om alvast te noteren: Nationale Nachtvlindernacht 3 juni 2016

03-06-2016

Verspreid door heel Nederland wordt naar nachtvlinders gekeken, onder
begeleiding van experts. Ook de NVWC doet hieraan mee. In de volgende Tsjielp meer
hierover.

Nieuws uit de natuur (april)
Dansende juwelen
Op de lezing in april stonden de libellen centraal, maar zonder de zieke Karin Verspui
en daarom ook zonder de aquarellen van libellenonderzoeker Selys, maar we houden
ze tegoed. Wel liet Annette van Berkel ons genieten van de mooie films die ze maakte
voor de Vlinderstichting, zowel over libellen als over vlinders. Het is na het zien van
deze beelden wel duidelijk dat vlinders en libellen niet ‘zomaar rondfladderen’, maar in
hun korte leven heel druk zijn met ontpoppen/uitsluipen, proberen warm te worden,
een partner te vinden en te zorgen voor nageslacht.
Als toetje beelden die opgenomen waren met een highspeed camera, waardoor hun
vlieggedrag in slow motion was te zien, prachtig!
Heel vroege juffers en vlinders
Al op 31 maart werd in Culemborg een bruine winterjuffer aangetroffen, geen
algemene soort hier, die moest op de foto. Begin april kwamen overal vlinders te
voorschijn: citroenvlinder, witjes, dagpauwoog, bont zandoogje en zelfs een
kolibrievlinder. Hier een foto in zwart/wit, een zoekplaatje.
Op 3 april werd door vogelaars al het eerste oranjetipje gezien, wel heel erg vroeg!
Hier ook hun vogelwaarnemingen. Later in april werd het te koud, maar zodra de zon
zich laat zien, komen ze weer te voorschijn, let maar op!
Knotters bedankt!
De Knotwerkgroep heeft zoals afgesproken van Stichting Landschapsbeheer
Gelderland een kleine vergoeding ontvangen voor het knotwerk dat ze verricht heeft in
ons werkgebied. Met heel veel dank aan alle vrijwilligers die onmisbaar zijn bij het
onderhoud van het landschap. Er is weer veel werk verzet!

Nieuws uit de natuur (april) vervolg
Libellenseizoen 1 mei van start
De NVWC doet zoals ieder jaar weer mee aan het libellenonderzoek door o.a. de
libellenstand bij te houden in een aantal libellenroutes. Deze routes zijn i.s.m. de
Vlinderstichting uitgezet in de Regulieren, de Zump, de Put van Buren/Tichelterrein,
Caetshage en Eva Lanxmeer. Ze worden bij goed weer wekelijks geteld van mei tot
oktober. Ook worden de resultaten gebruikt voor publicaties, zoals het libellenboekje
dat door de NVWC is uitgegeven. Het is nog steeds verkrijgbaar (bij bestuur@nvwc.nl).
Hiermee kun je zien welke libellen in Culemborg e.o. voorkomen, hoe je ze herkent en
waar/wanneer je ze kunt aantreffen.
Ook kikkers, padden en kevers zijn actief geworden.
Aan de Driftsteeg in het Beesdse Lage Veld waren de kenmerkende geluidjes te horen
van roepende mannetjes van de heikikker. Ongeveer zoals je hoort als je een lege fles
onderdompelt. Ze zijn erg schuw en als ze beweging zien duiken ze weg. Hier foto’s.
Aan de oever van de plas van het SBB-reservaatje aan de Rietveldseweg groeit wat
riet en hoog gras. Daar schuilt de bonte rietloper, een mooie loopkever met opvallend
smal en metaalkleurig halsschild. Ze jagen soms hogerop in het riet. De volwassen
kevers overwinteren in holle rietstengels en kunnen daarbij zeer lage temperaturen
verdragen. Nu komen ze tevoorschijn. Hier foto’s.
49 Soorten dieren op de kinderboerderij!
Dat er meer dieren op kinderboerderij De Heuvel zijn dan je denkt, is op 17 april wel
gebleken. De NVWC heeft dit samen met de aanwezige kinderen onderzocht. Onder
deskundige begeleiding van vrijwilligers van de NVWC gingen de kinderen op zoek
naar waterdiertjes, bodemdiertjes, insecten, vogels en spinnen. Op een grote
plattegrond van de kinderboerderij werd bijgehouden welke dieren er gevonden waren.
Ook werd een eigen bijenhotel gemaakt voor thuis. Hier een verslag en meer foto’s.
Geklepper in Lanxmeer: broedende ooievaars naast de watertoren
Voor het tweede jaar wordt er gebroed op het ooievaarsnest op het Vitensterrein in de
wijk Eva Lanxmeer. Er is weer een camera geplaatst, zodat we de ooievaars kunnen
volgen, dit keer ook ’s nachts met infraroodbeelden.
Zie www.stichtingterrabella.nl/ooievaar.
Laatste avond cursus ‘Natuur in en om Culemborg’
Leo van der Kooij was er op uit geweest om planten te verzamelen voor deze cursusavond om de deelnemers te kunnen laten zien welke soorten in Culemborg e.o. te
vinden zijn en waar je op moet letten bij het determineren. Nu de opgedane kennis in
praktijk brengen, ook die van de insecten waar Kars Veling na de pauze boeiend over
vertelde. Dit was de laatste cursusavond en de cursisten waren zeer tevreden over wat
ze hebben opgestoken. Er volgen nog twee excursies, meer daarover bij ‘activiteiten’.

Nieuws van het bestuur
Ledenvergadering goed bezocht
Theo de Jong en Jurgen Geven hebben hun lidmaatschap van het bestuur niet
verlengd. Het bestuur wilde graag versterking met twee nieuwe leden, maar er hadden
zich geen kandidaten gemeld. De vergadering ging ermee akkoord dat het bestuur
gedurende het lopende jaar zelf nieuwe leden kan aantrekken en benoemen. Namens
het bestuur bedankte Carolien Jurgen voor zijn langdurige bestuurslidmaat-schap en
wenste hem veel succes met de recent opgestarte Zoogdierenwerkgroep.
Zeevogeltocht in het najaar
Het bestuur maakte tijdens de ledenvergadering bekend dat er plannen zijn voor een
zeevogeltocht vanuit Neeltje Jans in het najaar. Later hierover meer.
Natuurgidsenopleiding IVN West-Betuwe
IVN West-Betuwe en Stroomhuis Neerijnen zijn voornemens om in september te
starten met een Natuurgidsenopleiding (NGO). Deze opleiding is er voor de
natuurliefhebber die serieus aan de slag wil met kennisoverdracht en natuurbeleving
en zich actief wil inzetten als natuurgids of vrijwilliger in de regio West-Betuwe. De
opleiding duurt ongeveer 1,5 jaar en wordt bekroond met een landelijk erkend diploma.
De IVN heeft contact gezocht met de NVWC, want we zijn immers in dezelfde regio
actief en kunnen dan kennis, kunde, ervaring en enthousiasme op natuurgebied delen.
De samenwerking moet nog vorm krijgen. De NVWC heeft voorgesteld enkele lezingen
te geven en excursies te leiden. Hebt u interesse om deel te nemen, kom dan naar de
introductieavond op 17 mei. Aanvang 20:00 uur, opgeven is niet nodig. Hier meer.

Nieuws van het bestuur (vervolg)
In memoriam Arno Bos
In Ghana is op zaterdag 9 april plotseling Arno Bos overleden. Hij was een van de
oprichters van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg. In de beginjaren was hij één van
de drijvende krachten. Hij woonde inmiddels al vele jaren in Ghana, waar hij actief
betrokken was bij de mensen en actief in bedrijfjes om de lokale economie te
stimuleren. Hij is naar zijn wens in Ghana begraven.
Groenoverleg Parijsch-Zuid
Het bestuur (Kars) heeft deelgenomen aan het Groenoverleg Parijsch-Zuid, waar
aanvankelijk weinig openbaar groen gepland was. N.a.v. de opmerkingen in het
overleg van diverse kanten worden de plannen in heroverweging genomen.
Overleg gemeente en NVWC
Het overleg met de gemeente gaat de goede kant op: De NVWC wordt regelmatig
gepolst bij het uitvoeren van activiteiten. Ook wordt om reactie gevraagd op
voorgenomen plannen en beleid, bijvoorbeeld bij het opstellen van het
Groenstructuurplan 2017-2026 en het Masterplan 2.0 Parijsch.
De Redichemse Waard
De NVWC is actief betrokken bij de publieksacties rond het behoud van de
Redichemse Waard en tegen de beslissing van het college van B&W om de
erfpachtovereenkomst met Sanderse c.s. op te zeggen.
De eerstvolgende bestuursvergadering is op maandagavond 23 mei

Activiteiten en berichten van anderen
NIEUWSBERICHTEN

Nature today:
 Kievitkuikens in de kou
Uitgerekend in de week dat er massaal kievitseieren uitkomen, is het historisch koud,
winderig en valt er veel neerslag. Onderzoek in het Jaar van de Kievit moet nog
uitwijzen hoeveel kwetsbare kuikens dit overleven. Lees hier het hele bericht.
Zie ook het filmpje Rock en roll in het boerenland over het leven van de kievit.
 Alle zwaluwen zijn er op Koningsdag
‘Vroeger' vierden we op 30 april Koninginnedag. Het was traditioneel de dag waarop de
meeste Nederlanders hun eerste gierzwaluw van het jaar zagen. Intussen vieren we op
27 april Koningsdag. De eerste gierzwaluwen zijn op tijd terug om dat te markeren.
Daarmee zijn alle zwaluwsoorten terug in Nederland. Hier het hele bericht.
Ravon: download hier “Schubben en Slijm” nr. 27
Met o.a. de tussenstand van het Verspreidingsonderzoek Reptielen en Amfibieën.
Vlinderstichting: Spectaculair! Dwergjuffer terug in Nederland?
Tijdens de libellenstudiedag kwam enerverend nieuws naar buiten: Er is een kleine
populatie van de dwergjuffer ontdekt ergens in Oost-Nederland. De locatie wordt niet
bekend gemaakt, want het is een kwetsbaar gebied. Komende jaren zal moeten blijken
hoe groot de populatie is. De laatste waarneming is van 1955! Hier het hele bericht.
Zoogdiervereniging:
 Digitale zoogdieratlas online
De digitale Zoogdieratlas is onderdeel van www.verspreidingsatlas.nl, waarop al
diverse flora-groepen te zien zijn. De doelstelling van de website is behalve een liveatlas, ook informatie te bieden over de soorten (infotheek) en een terugkoppeling te
geven aan de waarnemers. Hier meer.
 Download hier “Telganger” van april 2016
Met o.a. resultaten tellingen vleermuizen van 2015.
Steunpunt NME Culemborg zoekt vrijwilligers
 Vacature Organisatietalent Heuvelactiviteiten
Projectgroep de Heuvel zoekt versterking! Beschik je over organisatietalent, heb je
affiniteit met kinderen, natuur of onderwijs, dan zijn we op zoek naar jou!
 Vacature activiteitenvrijwilliger De Heuvel
Activiteitenbegeleiders helpen mee in de uitvoering tijdens zondagmiddagactiviteiten.
 Vacature vrijwilliger natuurtuin De Heuvel
De Heuvel is op zoek naar iemand met groene vingers die wil helpen met het
onderhouden van de natuurtuin op kinderboerderij.
Heb je interesse in één van de vacatures? Hier meer info.

Activiteiten en berichten van anderen (vervolg)
Werk aan het Spoel:
 15 mei Rondleiding Werk aan het Spoel (natuur en historie), vertrek 14:00 uur.
 Van 5 mei t/m 25 september is de Liniepont in de vaart.
Vaardagen in mei: Hemelvaart 5 t/m 8 mei, Pinksteren 14 t/m 16 mei, 21-22 mei en
28-29 mei. Het pontje vaart tussen Werk aan het Spoel - Fort Everdingen - Werk aan
de Groeneweg vanaf 10.30 tot 17.30 uur. Hier meer info.
 22 mei Fête de la nature.
'Vier de natuur' is een groen natuurfeest dat al weer voor de derde keer plaatsvindt in
Nederland. Werk aan het Spoel doet ook mee en viert dit buitenfeest op zondag 22 mei
van 12.00 tot 16.00 uur. Het programma staat vol leuke, actieve en creatieve
activiteiten voor alle leeftijden. Hier meer info. De NVWC neemt deel aan dit feest, zie
hierboven bij “activiteiten”.
 29 mei De Lek in de verdediging!
Lek in de verdediging' is een spannende belevenis langs schuilplaatsen en door
loopgraven. Een spannende excursie, lopend en varend, vanaf Werk aan het Spoel
over de Lek met het Liniepontje naar Werk aan de Groeneweg. Hier meer.
Ravon: 7 mei Avondtelling amfibieën vanaf 21.30 uur, doet u mee?
Tuinen en tuinvijvers vormen een leefgebied voor kikkers, padden en salamanders.
Ravon wil graag weten welke soorten amfibieën en hoeveel er gebruik maken van
tuinvijvers. Met die kennis kun deze dieren net weer een beetje beter beschermd
worden. Ze zij vooral ’s avonds actief tussen de schemering en middernacht. De kans
is dan het grootst om ze te zien. Hier uitleg en een handige herkenningskaart.
IVN West-Betuwe: 11 mei Vogelexcursie in de Steendert, Ophemert
Woensdagavond, 19:00 uur. Hier meer info.
Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden:
 8 mei Vogelexcursie bij Everdingen langs de Lek o.l.v. E. Polfliet
 13 mei Symposium ‘Verbinding’ in het kader van 50 jaar Natuur- en Vogelwacht.
v.a. 13:00 uur Natuur, cultuurhistorie en landschap van de Vijfheerenlanden
 14-22 mei Vogelweekexcursies met Jopie de Gans i.s.m. Vogelbescherming Zeist
 21 mei vogelexcursie bij Everdingen door Natuur en Vogelwacht Vijfheerenlanden
 april-mei Expositie “Weidevogels”, foto’s van Henk Tromp
Voor meer info over bovenstaande activiteiten klik hier.
Vogelbescherming Nederland/Sovon: 14 t/m 22 mei Nationale Vogelweek
Door het hele land zijn er vogelexcursies en activiteiten. Onder begeleiding van
ervaren vogelkenners ontdek je vogelsoorten die je nooit eerder hebt gezien. Voor een
overzicht van alle activiteiten zie www.vogelweek.nl. Hieronder twee excursies in de
buurt. Er is een limiet aan het aantal deelnemers.
 14 mei 05:40 uur De vroege vogels van landgoed Waardenburg-Neerijnen
Organisatie door IVN West Betuwe/Stroomhuis Neerijnen, incl. ontbijt.
Herkenning van alle vogels op zicht, geluid, gedrag. Hier info en aanmelden.
 18 mei 11:00 uur Vogelexcursie Golfbaan De Batouwe, Zoelen
Door de bosrijke aanleg van de golfbaan, gecombineerd met de vele waterpartijen, zijn
hier vele soorten vogels waar te nemen. Hier meer info.
Stroomhuis Neerijnen:
 17 mei Introductiecursus Natuurgids IVN, meer info in “Nieuws van het bestuur”
 19 mei Waarom vogels zingen, door film- en vogelexpert Marc Westermann
Een avond vol vogelzang en muziek. Hier meer.
www.fogol.nl: Vogelexcursies, per zeilboot en met biologisch eten
14 mei De zwartkopmeeuw als Mediterrane aanwinst op de Kreupel
26 juni Vogelvaartocht voor single natuurliefhebbers
17 juli Waddenexcursie
24 juli Ruiende casarca's op de Kreupel: ook in 2016?
1-8 okt Meerdaagse reis: Oostzee, een week vogels kijken vanaf een Tweemaster
(CO2 neutraal!) in samenwerking met lokale gidsen met veel gebiedskennis.
Natuurmonumenten: 21 mei Eten uit de natuur in de Kaapse bossen
Pluk, voel, ruik en proef de natuur in de Kaapse bossen! Tijdens deze twee uur
durende activiteit voor kinderen en volwassenen leer je wat eetbaar is en wat niet
Tijd: 11:00-13:30 uur. Hier meer.

Activiteiten en berichten van anderen (vervolg)
NME: “Fête de la nature” zondag 22 mei 13:30-16:30 uur
Fête de la nature: zintuigen in de uiterwaarden (locatie Werk aan het Spoel)
Op 22 mei Fête de la nature, het Feest van de Natuur. Deze keer niet op de
kinderboerderij maar bij Werk aan het Spoel. We gaan lopend naar de rivier. Weet je
waar we nu zijn? Weet je hoe het hier heet? Wat kun je hier allemaal zien, ruiken,
voelen, proeven, horen? Dat doe je met je zintuigen. We maken er een Feest van de
Zintuigen van! Zie www.nmeculemborg.nl (knop activiteiten).
Welkom grutto tekenwedstrijd “teken de grutto”, heb je je tekening al verstuurd?
Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen meedoen aan een tekenwedstrijd. Gebruik
kleurpotloden, wasco, verf, houtskool, ecoline of maak een collage. Maak je werkstuk
op karton, schilderdoek of op papier. Alles mag, als het maar door de brievenbus past.
Zet op de achterkant je leeftijd, voor- en achternaam, adres, woonplaats, mailadres en
telefoonnummer. Je kunt meedoen tot 15 mei. Hier meer info en adres.

Colofon
Verschijning

Het NVWC-bestuur stelt “Tsjielp!!” samen voor NVWC-leden en belangstellenden.
“Tsjielp!!” verschijnt aan het begin van elke maand, m.u.v. de zomermaanden.
Tsjielp wordt verzonden aan ruim 325 mailadressen.

Aan- en afmelden

Voor aan- en afmelden op “Tsjielp!!” stuur je een e-mail aan: nieuwsbrief@nvwc.nl.
Ook voor het doorgeven van een gewijzigd mailadres.

Lid of donateur worden

Wilt u meer informatie over de NVWC, stuur een e-mail naar bestuur@nvwc.nl. Wilt u
lid worden of donateur, klik hier voor meer informatie.

Foto’s en illustraties

Kars Veling (koninginnepage+rups, landkaartje+rups, dagpauwoog+rups, rups
oranjetipje, Steenwaard, excursie, nachtvlinders op laken, plattegrond kinderboerderij,
watervioliersloot Parijsch, pad), Hans Kunstman (oranjetipje, wilgenwespvlinder,
vuurjuffer), Paul van Veen (sprinkhaanzanger), Jouke Altenburg (4x boerenzwaluw,
zeevogeltocht, huismus), Mark Collier (Big Day), Winny Verdouw (op zoek naar
wielewaal), Gerrit Jan Klop (oranjetipje), Harry van de Warenburg (knotten), Wim
Rubers (heikikker, bonte rietloper, weidegeelster), Han Sloots (ooievaars), Gijsje van
Ingen (cursus, liniepont), Leo van der Kooij (excursie), Wikipedia (dwergjuffer), Jurgen
Geven (rosse woelmuis, smienten), Simon Bakker (50 jaar NVW Vijfheerenlanden),
Mario Huizinga (blauwborst), Paul van Veen (zwartkopmeeuw), Erik van Ommen (logo
grutto)
Berichten uit deze nieuwsbrief mogen uitsluitend integraal en met bronvermelding
worden overgenomen. Foto’s mogen niet zonder toestemming vooraf worden gebruikt.
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