Redactioneel
De bladeren vallen, de zon wordt langzaam in veelkleurige dampen gesmoord, en op
chloorvrij papier hebt u het najaarsnummer van Wij Natuurvrienden tussen de post vandaan gehaald. Ha! alweer een Wij Natuurvrienden, denkt U. Even die wikkel
losgepeuterd, wat hebben ze nu weer allemaal in petto? Kijk eens aan:
ontwikkelingssamenwerking, appelbomen en groente-abonnementen, perkamentpapieren kunst, dia's over Vietnam en de watertoren achter de Breedstraat. U pakt uw
eigen agenda en legt hem naast de agenda middenin dit blad. Een gevarieerd aanbod,
jazeker! Maar als u het soort aktiviteiten míst, die u toch precies vindt passen bij het
NIVON.... Juist, dan niet mismoedig het blaadje weggelegd en gezucht of iets dergelijks.
Laat dan eens wat horen, of kom eens met een initiatief. De programmacommissie staat
open voor goede suggesties en ook de ledenvergadering staat vlak voor de deur.
Iedereen is komende donderdag welkom en kan er zijn of haar zegje doen! De 27e
oktober zal het wezen.
De lezingen over maatschappelijk-relevante thema's die altijd op de zondagmorgen
waren zijn nu op een mensvriendelijker tijdstip gepland. Het was half elf, het is nu twee
uur. U ziet: het NIVON gaat met de tijd mee. Nou u nog!
Om te beginnen komt op 6 november Greetje Lubbi van de NOVIB met een positief
verhaal over nieuwe methoden van ontwikkelingssamenwerking. Vrouwen spelen daarbij
een heel belangrijke rol. Kom luisteren en ontmoet tegelijk mede-NIVONners!
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Actief in een natuurvriendenhuis
Liesbeth de Bree is zo nu en dan huiswacht op het Koos Vorrinkhuis. We zijn met haar in
gesprek om dit werk eens van binnen uit te belichten. Liesbeth heeft een zoon van 10 en
samen wonen ze in Loosdrecht. "Ik ben nu een jaar of 6 lid van het Nivon. Ik ben via het
eenouderwerk binnengekomen en al vrij gauw actief daarin geworden. Ik zit in de
kerngroep van het landelijke eenouderwerk. Het afgelopen weekend was ik huiswacht
met mijn vriendin en toen was daar -toevallig!- een regionale eenoudergroep. Wij zijn een
paar weekends per jaar huiswacht. Alleen weekends omdat we allebei een baan hebben.
Zo houden we het leuk en niet te intensief. Er gebeuren altijd onverwachte dingen. Het
leuke is om de problemen die altijd weer opduiken tot volle tevredenheid van iedereen op
te lossen.
Het afgelopen weekend was eigenlijk een chaos toen het begon. Er kwam een groep
Duitsers, uit Berlijn. Ze hadden de hele dag gereisd en dachten dat ze tweepersoonskamers zouden krijgen. Het waren allemaal wat oudere echtparen, die elkaar nauwelijks
kenden. Het leuke is dan om het zo op te lossen dat iedereen het naar zijn zin heeft. Ze
hebben uiteindelijk ook allemaal een tweepersoonskamer gekregen. Ze hadden een
kookploeg maar de soep was zuur. Een ontzettend begin. Dat eten dat is mijn taak dan
wel niet, maar je voelt je er toch bij betrokken. Toen wij weggingen als huiswacht, kregen
we zo'n schattige toespraak van een van hen plus allebei een boekje over wat zij doen en
over Berlijn. Dat maakte heel veel indruk op ons.
Op zaterdagmorgen vielen gas en licht uit, en dus ook de verwarming. Toen kwam die
eenoudergroep net binnen en die wilden natuurlijk toch wel koffie voor de mensen
hebben. Ja, dat was wat! Voordat je in de gaten hebt dat je er zelf niets kunt doen, maar
dat er een kabel langs de weg is gebroken en dat de hele laan zonder zit, dat duurt een
tijdje. En is dat dan opgelost, dan gaat weer niet automatisch alles aan, want er zit een
beveiliging op, dus dat is even paniek.
Huiswacht zijn is dus echt wel meer dan alleen maar corvee indelen en papieren regelen,
maar juist die oplossingen zoeken. Door alle drukte vergeet je dat je ook aan jezelf wilt
toekomen. Een wandeling maken zit er niet in, want je moet in het huis blijven. Als het
kan gaan we wel even lekker zitten en zelf bijpraten. We vinden het belangrijk om het
samen gezellig te hebben. Het is heel fijn dat we met z'n tweeën goed op elkaar ingespeeld zijn".(Marja Reynen)
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Lang fietsweekend in herfststemming
Met een gezellige kleine groep van 15 mensen fietsten we op vrijdag 7 oktober via de
Ginkelse hei naar De Bosbeek in Bennekom. De omstandigheden waren ronduit ideaal:
een zachtmoedig zonnetje scheen en slechts een zuchtje wind. En het weer blééf maar
mooi dat weekend. Op zaterdag reden we naar de Hoge Veluwe en verdeelden onze
gunsten over het Kröller-Müller museum en het St. Hubertusslot. We fietsten dwars door
het hele park en deden op de terugweg sportcentrum Papendal ook nog even aan. De
rijst met groente die onze beloning was ging er dan ook goed in. Op zondag werd de
Blauwe Kamer met een bezoek vereerd. We bezweken niet voor de verleiding van het
restaurant, maar aten en dronken gezellig samen in de zonnige buitenlucht. Na de
uitgebreide informatie in het bezoekerscentrum konden we alle schoonheid zelf ook
aanschouwen. In het gebied van De Blauwe Kamer (onderaan de Grebbeberg bij
Wageningen) zijn enkele dijken doorgestoken, waardoor er een groot waterrijk natuurgebied is ontstaan. De verwachting is dat de flora en fauna in dit gebied op den duur weer
terugkomen zoals die er oorspronkelijk is geweest. Het uiteindelijke ideaal is de bewoning
van het gebied door zwarte ooievaar en otter. De kudde wilde Konik-paarden lijkt het in
ieder geval uitstekend naar de zin te hebben. De groep breidt zich zeer uit. Vanuit de
observatiehut konden we ons verbazen over het grote aantal aalscholvers. 's Avonds een
echte zondagsmaaltijd met rollade (omelet voor de vegetariërs) en een heleboel liedjes,
die er enthousiast en achter elkaar uitkwamen. Maandags fietsten we -wederom begeleid
door de zon- richting huis. Het was een mooi weekend! (Dik van den Haak)
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Hoogstamfruitbomen aan de Poeldijk
Toen wij -bijna zeventien jaar geleden- ons bedrijf kochten, was het grootste deel van de
grond om ons huis een kaal weiland. Alleen direkt naast het huis was een oude
boomgaard met enkele bomen van ca. 50 jaar oud: drie verschillende bijzondere soorten
appelbomen en twee zeldzame perebomen waren toen al opvallend aanwezig. Een van
de twee perebomen is helaas 10 jaar geleden 'overleden', maar de rest staat er nog en
groeit en bloeit volop.
De eerste winter op De Poeldijk hebben we direkt flink gepoot en geplant: een gemengde
aanplant aan de westkant van het perceel, een rij essen langs de weg en enkele
fruitbomen als tamme kastanjes, notebomen en appelhoogstammen, zoals Goudreinette
en Bellefleur. Zes jaar later was er opnieuw zo'n intensieve aanplant. Opnieuw kozen we
voor oude rassen op hoogstam, goed bestand tegen ziekte en insekten.
Vier jaar geleden hebben we nog een laatste ronde bomen aan de vette klei
toevertrouwd, waaronder een aantal specifieke streekgebonden Utrechtse rassen als:
Besy van Schonauwen, Herepeer en Gravensteiner.
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Op dit moment staan er zo'n 90 verschillende fruitrassen in diverse verschijningsvormen
en van allerlei leeftijden, tezamen met veel ander loofhout op een relatief klein terrein.
Ook een weiland, een akkertje en een poel zijn er te vinden, terwijl sloten, ruigten en een
stukje rietland het geheel completeren.
Deze variatie in biotopen en het langdurige biologische beheer trok zoveel verschillende
soorten planten, insekten en vogels, dat het gebied nu ook een erkenning heeft als
vogelreservaat. Biologen en andere deskundigen hechten een grote natuurhistorische
waarde aan "De Poeldijk"
Het behoud van de vele oude soorten heeft niet alleen een nostalgische betekenis, maar
veel van deze fruitsoorten zijn qua uiterlijk en smaak heel bijzonder. De gemiddelde
consument kent nog maar enkele soorten appels en ook de moderne fruitteler heeft geen
weet meer van Lemoenappelen en Emile D'Heystperen, geen kennis van
hoogstambomen snoeien, geen ervaring meer met het plukken met de plukschort op een
lange ladder. Kortom: hier is niet alleen sprake van een bijzonder stuk natuur, maar het
bedrijf heeft ook een culturele waarde. Dit laatste niet alleen vanwege de bijzondere
fruitrassen, maar ook omdat door ons oude ambachtelijke kennis van het fruittelersvak
bewaard wordt. Deze kennis kan in de toekomst van groot belang zijn.
Wat zouden we graag zien, dat dit behouden bleef! En wat zouden we graag aan dat
behoud en de verdere uitbouw een blijvend steentje bijdragen. (Wouter van Kouwen.)

Excursie De Poeldijk; het NIVON de fruitboom in deel 2
Zaterdag 5 november verzorgen Wouter van Kouwen en zijn zoon een rondleiding in hun
hoogstamfruitboomgaard annex vogelreservaat. "Het is wel zowat winter" , waarschuwt
Wouter ons, "maar jullie zijn natuurkenners, dus dan kijk je daar wel doorheen". De
rondleiding begint om 2 uur. Streekbuslijn 47 vertrekt om 13.52 uur vanaf het CS Utrecht
en is om 14.16 bij halte Leebrug. Auto's en fietsen volgen vanuit Houten de Schalkwijkseweg, vóór het viadukt onder het spoor sla je rechtsaf (richting zwembad De Trip), volg de
weg langs het kanaal, en dan na de spoorbrug aan je linkerhand. De boomgaard ligt aan
de Schonauwenseweg 6. s'Middags is er ook verkoop van groenten en fruit, dus vergeet
de tassen niet.
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Onbespoten groenten en fruit
In het vorige nummer en dit nummer van Wij Natuurvrienden las u over de pogingen van
het NIVON-Utrecht om een waardevolle biologische boomgaard voor de ondergang te
behoeden.
Een van de overlevingsmogelijkheden van het bedrijf van fruitteler van Kouwen kan de
levering van groente en fruit via abonnementen zijn. Op deze manier is een zekere afzet
gegarandeerd. De Voedselkoop aan de Voorstraat 71 (314590) in Utrecht is begonnen
met het leveren van groente-en fruitpakketten die geheel of gedeeltelijk afkomstig zijn
van dit bedrijf.
Daarom willen we via dit artikeltje deze groente-abonnementen graag bij u aanprijzen. De
verspreiding loopt nu nog via de Voorstraat, maar als er belangstelling is, dan kan de verspreiding ook in andere Utrechtse wijken plaats vinden. Ook in Houten wordt nu gewerkt
aan een dergelijk systeem. Groot voordeel voor u als consument is dat u elke week voor
een lage prijs een gevarieerd pakket aan verantwoorde groente en fruit ontvangt. De
vraag "wat zullen we eten?" wordt daarmee voor enkele dagen van de week voor u
opgelost.
Hoe ziet zo'n abonnement er uit?
U abonneert zich voor een periode van minimaal vier weken. Een standaardpakket kost ƒ
11,- per week. De groentepakketten kunnen elke woensdag tussen 2 en 4 uur afgehaald
worden. Hoewel het pakket elke week weer anders zal zijn, afhankelijk van het seizoen,
kunnen we wel een idee geven van hoe zo'n pakket eruit kan zien:
Een standaardpakket kan bijvoorbeeld bevatten: 200 gram walnoten, een pond
sperziebonen, een pond pruimen, een krop andijvie, een kilo moesappels en een pond
heerlijke sappige tomaten. Een ander voorbeeld: een echte Hollandse knoflook (lekker
pittig!), een pond handappels en een pond peren, 2 kroppen sla, een pondje pruimen,
een half pond snijbonen en een bloemkool. Ook is er nog de mogelijkheid van een
aanvullend pakket voor ƒ 5,- per week, waarmee de keus nog ruimer wordt.
NIVON-leden die èn graag verantwoord eten èn een goede zaak willen steunen kunnen
zich voor informatie wenden tot de Voedselkoop of tot Hans de Koning, Fransestraat 19,
3582 GS Utrecht, tel. 030-510722.
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Vrouwen als motor van ontwikkeling
Op zondag 6 november is Greetje Lubbi van de NOVIB te gast bij het NIVON. Zij zal een
lezing geven over ontwikkelingssamenwerking. Er zijn verschillende opvattingen over hoe
men aan ontwikkeling kan werken. We krijgen een beeld van de verschillende
werkwijzen. Een van deze manieren noemt men "de NOVIB-methode". Greetje zal
daarover vertellen en wat de resultaten ervan zijn.
Vervolgens zal zij enkele voorbeelden geven van goedlopende projecten.
In Bangla-Desh wordt samengewerkt met BRAC, een lokale organisatie van arme
vrouwen op het platteland. Deze vrouwen zijn bezig met het opzetten van bedrijven om
op deze manier een eigen inkomen te kunnen verwerven. Ook wordt het onderwijs aan
de kinderen door deze vrouwen ter hand genomen.
In Uganda werkt NOVIB weer aan een heel ander project. Het VIDA project richt zich op
de versterking van de rechten van vrouwen. Vaak blijkt dat vrouwen de sleutel tot
ontwikkeling van een land in handen hebben. Hun rechten zijn hiervoor van groot belang.
Het VIDA project probeert invloed uit te oefenen op de wetgevers en ook toe te zien op
de wetshandhaving. Bovendien organiseren zij een rechtsspreekuur voor vrouwen.
Onderwerpen van aandacht zijn het familierecht, gelijke behandeling en recht op bezit
van land.
Soms krijgen we de indruk dat het in ontwikkelingslanden alleen maar bergafwaarts gaat.
Een treurige boel lijkt het. Deze lezing van Greetje Lubbi wil ons laten zien dat
Ontwikkelingssamenwerking wel degelijk werkt. Wie dus eens wat positiefs wil horen,
kome op deze lezing!
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Agenda

haal deze agenda eruit en prik 'm op je prikbord!

Als niet anders is vermeld, vinden de activiteiten plaats in het NIVON-centrum

oktober
do 27 • handenarbeidkring; 9.30 uur
do 27 • muziekgilde; 10 uur
do 27 • houtsnijden en beeldhouwen; 13.30 uur
do 27  ALGEMENE LEDENVERGADERING NIVON-UTRECHT; 20 uur
za 29 • excursie brandweerkazerne; 10.30 uur
zo 30 • PADDESTOELENEXCURSIE OVER-HOLLAND;zie blz.10
ma 31• Beheercie. Nivon-centrum, Schipbeekstr.54, Utrecht; 10 uur
ma 31• volksdansen; 14 uur

november
di 1
• yoga; 9.30 uur
wo 2
• hobbygroep; 10 uur
do 3
• handenarbeidkring; 9.30 uur
do 3
• muziekgilde; 10 uur
do 3
• tekencursus; 19.30 uur
za 5
• EXCURSIE POELDIJK aktie APPELBOOM; 14 uur; zie blz.5
zo 6
• ZONDAGMIDDAGLEZING NOVIB-METHODE, door Greetje Lubbi van de
Novib; 14 uur; zaal open 13.30 uur, zie blz.7
ma 7
• volksdansen; 14 uur
ma 7
• fotowerkgroep; 19.45 uur
di 8
• yoga; 9.30 uur
di 8
• geologiegroep; 20 uur
wo 9
• midweekbijeenkomst; dhr.Holvast over Vietnam; 10 uur
do 10 • handenarbeidkring; 9.30 uur
do 10 • muziekgilde; 10 uur
do 10 • houtsnijden en beeldhouwen; 13.30 uur
za 12 • LANDELIJKE NIVONCONFERENTIE 'DE MORAAL'; CASA, A'dam
zo 13 • CREATIEVE DAG voor jong en oud, zie blz.12
ma 14• volksdansen; 14 uur
ma 14• EXCURSIE WATERLEIDINGMUSEUM; 14 uur; zie blz.12
di 15
• yoga; 9.30 uur
wo 16 • hobbygroep; 10 uur
do 17 • handenarbeidkring; 9.30 uur
do 17 • muziekgilde; 10 uur
do 17 • tekencursus; 19.30 uur
za 19 _ LANDELIJKE CECILIADAG; Marcuscentrum, Hoograven; blz.13
zo 20 • LANGE AFSTANDSWANDELING; zie blz.11
ma 21• volksdansen; 14 uur
ma 21• fotowerkgroep; 19.45 uur
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di 22
• yoga; 9.30 uur
di 22
• geologiegroep; 20 uur
wo 23 • midweekbijeenkomst; spelochtend; 10 uur
do 24 • handenarbeidkring; 9.30 uur
do 24 • muziekgilde; 10 uur
do 24 • houtsnijden en beeldhouwen; 13.30 uur
ma 28• volksdansen; 14 uur
di 29
• yoga; 9.30 uur
wo 30 • hobbygroep; 10 uur

december
do 1
• handenarbeidkring; 9.30 uur
do 1
• muziekgilde; 10 uur
do 1
• tekencursus; 19.30 uur
ma 5
• volksdansen; 14 uur
ma 5
• fotowerkgroep; 19.45 uur
di 6
• yoga; 9.30 uur
wo 7
• midweekbijeenkomst; van Bunnik naar Spanje om 10 uur
do 8
• handenarbeidkring; 9.30 uur
do 8
• muziekgilde; 10 uur
do 8
• houtsnijden en beeldhouwen; 13.30 uur
ma 12• afwerken Wij Natuurvrienden no. 6; poetsbeurt NIVON-centrum; vrijwilligers
welkom vanaf 10 uur
ma 12• volksdansen; 14 uur
di 13
• yoga; 9.30 uur
di 13
• geologiegroep; 20 uur
wo 14 • hobbygroep; 10 uur
do 15 • handenarbeidkring; 9.30 uur
do 15 • muziekgilde; 10 uur
do 15 • tekencursus; 19.30 uur
zo 18 • ZONDAGMIDDAGLEZING EN FILM, Jurrien Keessen van Landelijk NIVON "Wat
zit er achter het wit-rood paaltje van een LAW-pad?"; 14 uur; 13.30 uur zaal open; zie
volgend nummer
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Midweeknieuws
Van het aangekondigde programma in het vorige nummer van dit blad is niet alles terecht
gekomen. Desondanks was het gezellig en leerzaam bij ons. Jongere ouderen: kom eens
kijken en luisteren! Elke woensdagochtend om de veertien dagen ben je vanaf 10 uur van
harte welkom.
Hierbij toch een nieuwe poging om de bijeenkomsten te programmeren: op 26 oktober komt
Aafje van Gestel met haar nieuwe voordracht "Simon Carmiggelt, anders bekeken".
Op 9 november is de heer Holvast zeker terug uit Noord-Vietnam. Hij is een goed verteller
en zal o.a. naar aanleiding van zijn dia's informatie geven.
Op 23 november pakken we een van de grote spelen die Ger Zuidhoek voor ons gemaakt
heeft. Op 7 december komt de familie Koops vertellen over hun voettocht vanuit Bunnik
naar Santiago de Compostella. En dan zit het jaar er alweer bijna op. Kunnen jullie je al een
Kerst-/midwinterfeest indenken ? Dàt staat 21 december op het programma. (Nanny van
den Haak)

Paddestoelenwandeling in Over Holland
Op zondag 30 oktober vertrekken we om 14 uur voor een wandeling waarbij we met name
naar paddestoelen gaan kijken. Vertrekpunt is de werkschuur van het buiten Over Holland
t.o. Rijksstraatweg 14 in Nieuwersluis. Je kunt daar (behalve met de fiets) komen met bus
120. Deze vertrekt om 13.27 uur vanaf station Utrecht.
Over Holland was het eerste landgoed dat door de Stichting het Utrechts Landschap in
1929 werd aangekocht. Tot 1890 vormde de Vecht de grens tussen Utrecht en Holland. De
aan de overkant gelegen polder Mijnden behoorde tot Holland, vandaar de naam van het
buiten.
In 1636 werd het huis gebouwd door Jacob Poppe. Het kwam in 1755 in handen van Willem
Straalman, heer van Ruwiel. Deze liet tuin en park veranderen in een romantisch Engels
landschapspark, gekenmerkt door slingerende paden, waterpartijen en natuurlijk
aandoende bossages. Deze veranderingen kunnen de originele strakke Franse aanleg niet
verhullen. Nog steeds zijn er rechte lanen en sloten en -naar we hopen- paddestoelen. Info
bij Dik van den Haak: 03405-70833
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Lange afstandswandeling op zondag 20 november
Met het prikkeldraad en het maisveld van de wandeling op 2 oktober nog vers in het
geheugen schrijven we alweer de tekst voor de volgende wandeling op 20 november.
Deze keer 'doen' we een stuk van de NIVON-Heuvelrugroute. We starten in den Dolder en
pakken de route op in de buurt van Soestduinen om deze tot Doorn te volgen. Daar
bekijken we of we nog verder lopen richting Leersum. Vertrektijd van NS Station den Dolder
om 9.10 uur, na aankomst van de stoptrein die van Utrecht CS vertrekt om 8.55 uur, stopt
in Overvecht om 8.58, in Bilthoven om 9.05 uur. Om ongeveer 16 uur pikken we bus 50
richting Utrecht van Midnet op.
De Lange Afstandswandelingen zijn bedoeld om de in de zomervakantie opgedane
wandelconditie op peil te houden. De afstand is altijd tussen de 20 en 25 kilometer en we
lopen in een pittig tempo. Onderweg pauzeren we drie keer om wat te eten en te drinken.
We doen geen restaurant aan.
Tip: trek stevige waterdichte schoenen aan met profielzolen. Meenemen: regenpak, zitlap,
strippenkaart, lunchpakket en warm drinken. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden, de
wandelingen gaan altijd door. Wil je meer informatie bel dan met Hanneke Schurink, tel.
030-896140 of Hennie van Egmond, tel. 030-313621

Wij Natuurvrienden 1994, nr 5

1

Daar is-ie weer: de Creatieve dag
Zondag 13 november is er weer een creatieve dag. Iedereen die het leuk vind om te
knutselen en/of nieuwe technieken te leren is hartelijk welkom. Een creatieve dag is altijd
heel inspirerend. Van half elf 's ochtends tot half vier kun je je bezig houden met: Deense
kaarten vouwen en andere kaarten maken met papieren theezakjes of borduurzijde.
Daarmee komt u ook dit jaar met de feestwensen weer origineel uit de hoek. Verder werken
we met perkamentpapier en embossing (volgens van Dale: 'bosseleren', reliëfs maken in
papier). Tijdens de dag zijn de materialen daarvoor beschikbaar. Het is handig als je het
hebt, om zelf snijmesje en -mat, liniaal, teken- en kleurspullen, schaar, lijm, en stukjes mooi
pakpapier mee te nemen. Ook haaknaalden, lapjes stof (Kerststof of kleine patroontjes),
papieren zakjes van de vruchtenthee, borduurzijde, dunne naaldjes en een priklap zijn welkom. Als je toevallig een lichtbak hebt is die heel bruikbaar voor de embossing. De organisatie zorgt voor koffie, thee en soep, maar een lunchpakket neem je zelf mee. Toegang ƒ
6,50, kinderen ƒ 5,-. Niet-leden betalen ƒ 1,- meer. (Informatie bij Fie van der Kaay: 030719986)

Excursie Waterleidingmuseum
Op dinsdag 15 november om 14 uur brengen wij een bezoek aan het geheel vernieuwde
waterleidingmuseum. Hoewel de toren bekend staat als de watertoren achter de
Breedstraat is het officiële adres: Lauwerhof 29. De toren is in 1895 gebouwd en kan 1500
kubieke meter water bevatten. Hij voorziet nog steeds een groot deel van de stad Utrecht
van water.
Op 27 juni heeft de burgemeester de toren heropend. We zien een Middeleeuwse eiken put
welke tevoorschijn kwam bij de bouw van het Muziekcentrum. Ook een geconserveerde
waterleiding van hout uit een bierbrouwerij in Amersfoort is te bewonderen. Verder is er een
film over Het Waterleidingwezen. De toegangsprijs is ƒ 1,-, Aanmelden voor 5 november bij
Jan Bansberg 030-930432, bij voorkeur tussen 19 en 20 uur.
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19 nov: Ceciliadag in Utrecht
Alle liefhebbers van zingen en muziek maken worden op zaterdag 19 november van harte
uitgenodigd om mee te doen aan de landelijke Cecilia-dag. Op deze dag komen NIVONners
vanuit het hele land om samen te zingen en te spelen. Je hoeft geen ervaren muzikant of
zanger(es) te zijn om te kunnen meedoen. Iedereen is welkom. Zangers en zangeressen
hoeven zich niet perse tevoren aan te melden. Zij ontvangen ter plaatse het
programmaboekje met alle liedteksten. Muzikanten (alle instrumenten zijn welkom) krijgen
bij de ingang een map met muziek, mits zij zich tevoren als deelnemers aanmelden. Dat
kan (onder vermelding van instrument) bij: Joke Zwart, Breehorn 108, 8223 CS Lelystad,
tel. 03200-44862.
Vanaf 10 uur staat de koffie klaar, om kwart voor elf barst het los. De dag eindigt om 16 uur.
Drankjes en broodjes zijn ter plekke te koop, maar de inhoud van een origineel NIVONbroodtrommeltje is ook nooit te versmaden. Toegangsprijs is ƒ 6,- Dit alles in het
Marcuscentrum, Wijnesteijnlaan 2, Utrecht. Als je met stadsbus 1 (richting Lunetten) gaat
en uitstapt bij bushalte 't Goylaan, is het niet ver meer.
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Fietsweek 1995
Het duurt nog een hele lange tijd, maar plannen kun je niet lang genoeg van tevoren
maken. In 1995 zal er ook weer een fietsweek zijn, en wel van zaterdag 13 mei tot zaterdag
20 mei in het Natuurvriendenhuis Den Broam in Buurse.
Het huis ligt nabij de Duitse grens in een prachtige omgeving. De deelname kost
ƒ 250,-, waarbij ontbijt en lunch voor eigen zorg en rekening zijn.
Aanmelding geschiedt door overmaking van ƒ 50,- voor 1 januari op girorekening 548247
tnv Penningmeester NIVON Utrecht.
Mensen die het leuk vinden om ook de reis naar en van Buurse fietsend af te leggen
kunnen zich melden bij Piet Verwei (030-615358). We kunnen dan voor onderweg onderdak
reserveren, bijvoorbeeld in het ABK-huis in Eerbeek.

Voor in uw agenda: er komt nog meer!
Op 18 december is er een NIVON-lezing over de Lange Afstands Wandelpaden. Welke
organisatie zit er achter de rood-witte paaltjes? Meer informatie in het volgende nummer
van dit blad. Hou het alvast vrij in de agenda!
Op het laatste NIVON-weekend in De Banjaert hebben zich al zoveel mensen opgegeven
voor het Oud & Nieuw Weekend (31 dec.-1 jan. in Den Broam in Buurse) bij de
voorbereidingsgroep dat het al zo goed als vol is geboekt. Je kunt je opgeven voor een
plaats op de reservelijst bij Rini Bunk (036-5328815).
Op 8 januari viert het NIVON Utrecht zijn Nieuwjaarsfeestje. Alle leden, jong en oud, actief
of niet, zijn hartelijk welkom. De bijeenkomst vindt plaats in het Koos Vorrinkhuis in Lage
Vuursche. Meer informatie volgt!
Op 28 januari is onze jaarlijkse vakantievoorlichtingsdag in het NIVON-centrum.
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Internationaal kamp in Wenen
Ter gelegenheid van het HONDERD-jarig bestaan van de Internationale
Natuurvriendenorganisatie NFI worden er ontmoetingsweken georganiseerd in de buurt van
Wenen. Deze vinden plaats van 7 tot 21 mei 1995. Je kunt één of twee weken komen.
Ideeën: een alternatieve rondleiding door Wenen, natuurreservaten in de buurt, een echte
Weense "Heurigen"-avond of een folkloristische voorstelling bezoeken, een excursie naar
de Neusiedler See (op de grens met Hongarije), een bezoek aan het beroemde klooster in
Melk enz. Op 13 mei is er een grootse feestavond op een eiland in de Donau.
Het kamp vindt plaats op het kampeerterrein Wenen West II aan de Hüttelbergstrasse 80,
met goede verbindingen naar het stadscentrum. Behalve met je eigen tent of caravan kun
je daar ook trekkershutten huren. Als je beide weken wilt blijven dan kost het kamp ƒ 142,voor een kampeerplaats. Verder betalen volwassenen (16-plus) ƒ 221,- en kinderen (4-15 j.)
ƒ 68,-. De busexcursie is ƒ 80,-. Belangstelling? Vraag dan op het landelijk bureau van het
NIVON (020-6269661) een uitgebreider informatie- en opgaveformulier aan. Ook Klaas
Luimes (070-3934688) weet er meer van. Opgaven moeten voor 1 december binnen zijn.
Zorg dat je er bij bent, want een volgend vergelijkbaar feest is pas over 100 jaar !

Familievoorstelling Universiteitsmuseum
Elke zondag biedt het Universiteitsmuseum een spannende toneelvoorstelling. Deze is
gericht op kinderen vanaf 7 jaar, maar voor alle leeftijden valt er iets te genieten. In een
eeuwenoude kist wordt een schatkaart gevonden en een aantal raadselachtige
instrumenten. Tijdens de voorstelling onderzoekt actrice Simone Dresens samen met de
toeschouwers waar de schat is en waarom deze eigenlijk verborgen is. De toegang is ƒ
2,50. Er zijn voorstellingen om 14, 15 en 16 uur. Per voorstelling is er plaats voor 20
personen. Als u zeker wilt zijn van een plaats, reserveer dan via 030-538008. Adres:
Biltstraat 166 Utrecht.
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Uit het programma van Amersfoort/ regio Midden Nederland
• Lange Afstandswandelingen Amersfoort.
Zondag 13 november doen we een rondje Lunteren. We gaan door het Lunterse Buurtbos
en het Wekeromse Zand en lopen 21 km. Verzamelen om 8.45 voor de ingang van NSstation Amersfoort
Zondag 11 december lopen we in de buurt van Nijkerk. We gaan via Deuveren, de
Appelseheide, Hell, Oldenaller en Salentein. Alles bij elkaar zo'n 20 kilometer. Verzamelen
9.05 uur ingang station Amersfoort. Info: Lenie Breedijk: 033-720375
• De afdeling Laren-Blaricum-Eemnes-Huizen biedt op 7 november een lezing (gevolgd
door discussie) over "De verzorgingsstaat in de knel" door Henk Michielse. Plaats: de zaal
van het Museum Hofland aan de Hilversumseweg 51 in Laren. Het begint om 20.15 uur en
bus 137 stopt er voor de deur. Toegang en koffie ƒ 2,50.
• Het (spiksplinternieuwe) afdelingsbestuur van de Hilversum organiseert op donderdag 20
oktober een avond over biologisch-dynamische landbouw en de voedingsfilosofie die
daarmee samenhangt. Inleider is Jan Tjho. Aansluitend is er op zaterdag 12 november
een excursie naar het biologisch-dynamische tuinbouwbedrijf "Land en Bosch". Verzamelen
om 10 uur op de parkeerplaats van dit conferentieoord, Leeuwenlaan 40, 's Graveland. Bus
139 vanaf station Hilversum stopt er vlakbij, halte Wilgenhof.
Woensdag 16 november besteedt men in een Mondiaal Café aandacht aan het thema
"Denk mondiaal, handel lokaal". Op donderdag 15 december is een kerstkaarten- en
brievenavond georganiseerd samen met Amnesty International. De avonden beginnen om
20 uur in "Ons Gebouw" Havenstraat 139 in Hilversum. De bussen 4,5 en 6 brengen u tot
voor de deur. Bel voor de zekerheid vooraf even met Marian 035-248571 of 243177 of met
Marjon 035-230934

Planning Wij Natuurvrienden
Het volgende nummer van dit blad gaat op 12 december op de post. Kopij moet op 28
november bij de redactie binnen zijn. De 12e van de 12e wordt het blad geraapt, gevouwen
en geniet, en krijgt ook het NIVON-centrum een schoonmaakbeurt. Komt u ook eens
meehelpen? Het is altijd erg gezellig!
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