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Het Blad
Senioren Vereniging
Midden-Holland

Februari 2020 nummer 117
Kopij voor de volgende uitgave
inleveren voor 10 februari 2020

Met elkaar, Voor elkaar.

De vereniging.
De SVMH (senioren Vereniging Midden-Holland)
heeft geen politieke of levensbeschouwelijke
binding en is bedoeld voor senioren van 50 jaar en
ouder.
De SVMH richt zich op Gouda en omstreken en staat
open voor provinciale en landelijke contacten.
De SVMH stelt zich ten doel de belangen van senioren te
behartigen.
De SVMH wil contacten onderhouden met andere
ouderenorganisaties.
Voor de leden zullen activiteiten worden georganiseerd
Om senioren met elkaar in contact te brengen, actief te laten
blijven en zich te ontplooien.
Activiteiten kunnen zijn: reizen, fietsen, wandelen, jeu de boules,
klaverjassen, bingo, samen eten museumbezoek, handwerken,
leesgroep, kortom alles wat mogelijk is en waar de leden om
vragen.
Het bestuur geeft aan de leden het contactblad
“Het Blad” uit.
De contributie bedraagt per persoon € 16,50 per jaar of € 28,50
per jaar voor een (echt)paar.
Opgeven bij de ledenadministratie, SVMH Landluststr 92, 2804
KT Gouda T: 0182-532556.

Website
www.svmh-gouda.nl

Girorekening
NL60INGB0005221323
t.n.v.: Senioren Vereniging
Midden-Holland te Gouda.
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Van de voorzitter.
Allereerst wil ik iedereen een voorspoedig en gezond 2020 toewensen. De rust wat betreft vuurwerk is weer gekeerd. In Gouda
is de overlast redelijk meegevallen, maar in sommige steden was
het bar en boos.
Wat een gezellig feest moet zijn, wordt door een kleine groep
onmogelijk gemaakt. De schade aan goederen was enorm en ook
het aantal lichamelijke ongelukken was weer meer dan vorig jaar.
Hulpverleners zijn hun leven niet meer zeker. Wat mij betreft
mag het knalvuurwerk verboden worden en alleen nog het
siervuurwerk toestaan, of dit ooit zal gebeuren? Ik ben benieuwd.
Als alles goed gaat , wordt eind april de verbouwde bibliotheek in
Bloemendaal geopend. Het bestuur hoopt daar nog wat meer
ruimte te krijgen dan nu, om zo wat meer activiteiten te kunnen
aanbieden.
Wij houden u op de hoogte.

Belangrijke telefoonnummers.
Alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance…………112
Politie niet spoedeisend………………………………….0900-8844
Brandweer Hollands Midden………………………….088-2465000
Sociaal Team Gouda…………………………………..088-9004321
Huisartsenpost Gouda: (Buiten kantooruren)……….0182-322488
Dienst Apotheker Midden Holland………..0182-698820 (keuze 4)
Groene hart Ziekenhuis………………………………..0182-505050
Vierstroom………………………………………………….0900-9300
Zorgpartners Midden Holland…………………………0182-723723
Thuiszorgwinkel / Mediapoint…………………………088-1020100
Vrijwilligers infopunt……………...0182-588295 / 588659 / 588357
Burennetwerk Gouda..(alléén tussen 9 en 12 uur)... 0182-235082
Groene hart Hopper algemeen/info en klachtennr...0900-6008008
Reserveren Klantnummer bij de hand houden…….0900-9988778
Vervoerspunt Gouda op werkdagen van 9 tot 7 uur..06-51433031
Groene hart maaltijdservice van 8.39 tot 12.00 uur...0182-342453
Stichting Senioren Platvorm Gouda…………………..06-20004059
WMO loket Gem Gouda…………………………… 0182-591732
Ouderenvoorlichting Gem Gouda…………………….0182-149182
ook via de mail……………………..ouderenvoorlichting@gouda.nl

Al deze tel nummer en ons andere informatie kunt u ook vinden
op onze website :www.svmh-gouda.nl

Voorlopig Reisschema 2020 SVMH.
Vrijdag 13 maart Robèrt Heel Holland Bakt en het Brabantse
leven
Dagtocht…………………..Uitnodiging in het Blad van februari
Dagtocht 10 april………………Overdekte Tulpenpracht.
Meerdaagse reis…………..Uitnodiging in het Blad van januari
Van 12 mei t/m 16 mei vijfdaagse reis: er gaat niets boven
Groningen
Dagtocht……………………….Uitnodiging in het Blad van april
Vrijdag 19 juni…………………….Museumeiland in de Biesbos
Dagtocht………………………..Uitnodiging in het Blad van mei
Dinsdag 7 juli………………………………...Friesland anno 1666
Dagtocht………………………..Uitnodiging in het Blad van juni
Vrijdag 14 augustus……………….Zeehondensafari in Zeeland
Meerdaagse reis……………….Uitnodiging in het Blad van mei
Van 14 sept t/m 19 sept…. zesdaagse reis Ardennen/Limburg
Dagtocht……………………Uitnodiging in het Blad van juli/aug
Dinsdag 6 oktober…………………..Witlofweetjes + Schokland
Dagtocht……………….Uitnodiging in het Blad van september
Vrijdag 20 november………………...Dekselse Winterpannetjes
Dagtocht…………………...Uitnodiging in het Blad van oktober
Zaterdag 12 december…..Stoomtrein VSM Apeldoorn naar
Dieren en Kerstmarkt Beekbergen.

Zie website SVMH: www.svmh-gouda.nlen reisinfo in het Blad

Uitnodiging Vijfdaagse reis: Verrassend NoordNederland
LEDEN krijgen op deze reis €20,00 (per deelnemer) korting
vanuit reserve van reisbudget

Dinsdag 12 mei tot en met zaterdag 16 mei 2020
Standplaats: Brinkhotel in Zuidlaren
Met korting is de prijs: € 486,50 per deelnemer (niet-leden €
516,50)
*Toeslag voor een 1-persoonskamer is € 80,00 pp. (totaal dan €
566,50 per deelnemer
en € 596,50 voor niet-leden)
Houdt a.u.b. rekening met extra kosten (ongeveer 50,00 euro pp.)
voor toegangsbewijzen, mogelijk een lunch tijdens een excursie.
Dit wordt afgerekend met de chauffeur gedurende de reis.
Als u zich voor deze verrassende meerdaagse reis aanmeldt
verzoeken wij u de kosten zo spoedig mogelijk, maar vóór 12
maart 2020 (peildatum), over te maken naar bankrekening
NL60INGB0005221323 ten name van ‘Senioren Vereniging
Midden-Holland te Gouda’ onder vermelding van ‘MD-reis mei
2020’
Verzorging:
•
•

Verblijf op basis van halfpension in een 2-persoonskamer
met ontbijtbuffet en elke avond een driegangen diner
Op de heenreis koffie met gebak en een koffietafel

•
•

•

Op de terugreis een koffietafel en 3-gangen afscheidsdiner
Excursies: elke dag in overleg met de chauffeur van
Eemlandreizen ter plaatse rekening houdend met
weersomstandigheden.
Mogelijke excursies zijn: een bezoek aan de vestingstad
Bourtange, kloosterboerderij Bleyendaal, brinkentoer door
Drenthe, rondrit door Het Hogeland (provincie Groningen)
en veel meer leuke en interessante excursiemogelijkheden
en misschien heeft u zelf een wens (graag in overleg met
de reisleiding)

Een fantastisch stuk Nederland, zo kunnen we de noordelijke
provincies Friesland, Groningen en Drenthe het beste
omschrijven. In het noordoosten van Drenthe ligt Zuidlaren even
ten zuiden van het Zuidlaardermeer. Zuidlaren is een typisch
Drents brinkdorp met ons hotel midden in het dorp, zodat u, na
de mooie excursies, ook op eigen gelegenheid iets kunt
ondernemen. Het Brinkhotel combineert modern comfort met
ouderwetse gastheerschap en gezelligheid. Het beschikt over
een gerenommeerde keuken en een goed verzorgd restaurant.
De hotelkamers hebben alle faciliteiten die u van een eersteklas
hotel mag verwachten. Tijdens uw verblijf zullen gezellige
avondactiviteiten worden georganiseerd.
De deelnemers ontvangen na 12 maart 2020 een bevestiging van
deelname aan deze reis, registratieformulier, reistips en
vertrektijden vanaf de drie opstapplaatsen.
Een reisverzekering (zeer wenselijk) en/of een
annuleringsverzekering (na afmelding voor deze reis krijgt u geen
kosten retour van de SVMH) dient u zelf af te sluiten!
Voor vragen over de reis kunt u bellen met Jan Weggemans:
06-30450652
Voor vragen over de betaling kunt u bellen met Willem Verwoerd:
0182-532556

Uitnodiging: Robèrt van Heel Holland Bakt en Museum
Dansant
SVMH-Reizen, in samenwerking met Eemlandreizen, nodigt u uit
voor de eerste dagtocht 2020
Vrijdag 13 maart 2020
De prijs per persoon bedraagt €47,75 (niet leden SVMH
€57,75)
Als u zich aanmeldt voor deze eerste dagtocht verzoek ik u de
kosten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 6 maart 2020, over te
maken naar bankrekening NL60INGB0005221323 ten name
van ‘Senioren Vereniging Midden-Holland Gouda’ onder
vermelding van ‘Dagtocht 13 maart 2020’, uw opstapplaats
en eventueel uw dieet.
Uw betaling is de bevestiging van deelname aan deze dagreis, u
ontvangt dus geen bevestigingsbrief! Denk aan het vermelden
van datum, opstapplaats en eventueel dieet!
Vertrek: A.u.b. op tijd bij uw opstapplaats: aangegeven tijd is
vertrektijd!
8.30 uur, vanaf de Lekkenburg Gouda, Leckenborchflat
8.45 uur, vanaf Station Goverwelle
9.00 uur, vanaf voorzijde NS Station Gouda, nabij de bloemenstal
tegenover het station

Programma voor deze Dagtocht:
Ca. 10.30 uur: 1x koffie met gebak bij Keuken van Leer in
OISTERWIJK
Ca. 12.30 uur: bij Riddershof in TILBURG, koffietafel met soep
Ca. 14.00 uur: bij Museum Dansant in HILVARENBEEK, entree
met ontvangst met koffie en cake, presentatie en demonstratie in
een cabaretachtige sfeer en gelegenheid voor een dansje in het
orgelpaleis “Dansant” en een sapjesbuffet tijdens de pauze.
Wie kent Robèrt van Beckhoven niet? Via een 45 meter lange
glazen gang krijgt u een kijkje in zijn bakkerij en alle zoete
kunstwerken zijn verkrijgbaar!
’s Middags wordt u ontvangen in het in Art Nouveau- en
Tuschinskistijl gebouwde Museum Dansant. Als u naar binnen
gaat waant u zich in het begin van 1900. In een sfeer die bepaald
wordt door prachtige orgels, mahonie, kristal en spiegels beleeft
u een middag die u niet snel zult vergeten.
En zoals wij gewend zijn zal er zoveel mogelijk toeristisch
gereden worden.
Thuiskomst in Gouda bij de opstapplaatsen omstreeks 18.00 uur
vragen over de reis belt u de reisadministratie: 06-30450652
Voor vragen over de betaling belt u met de penningmeester
SVMH: 0182-532556
LET OP: Aan deze dagtocht kunnen maximaal 60 personen
deelnemen i.v.m. de plaatsen in de bus. Na 60 aanmeldingen
(betalingen) worden de daarna volgende aanmelders op een
wachtlijst geplaatst!

Reisinformatie februari 2020
Op 17 december 2019 hadden we de achtste en laatste dagtocht
van 2019. Ondanks dat deze dagtocht samenviel met het
kerstdiner voor bewoners van de Leckenborch waren er zoveel
aanmeldingen dat er een wachtlijst samengesteld moest worden.
Jammer voor de laatste aanmelders maar er konden maar 55
deelnemers in de Museumtram in Rotterdam. Het verslag van
deze dagtocht vindt u in deze uitgave van Het Blad. Ook vindt u
in dit blad de uitnodiging voor de eerste dagtocht van 2020. Dit
belooft ook weer een informatieve en gezellige dagtocht te
worden. We bezoeken ’s ochtends de winkel van Robèrt van
Beckhoven en ’s middags laten we ons verrassen en verwennen
in het Museum Dansant.
Er zijn ook al een aantal leden die zich hebben ingeschreven
voor de meerdaagse reis in mei naar Zuidlaren in Drenthe op de
grens met de provincie Groningen. Als u ook het plan heeft om
aan deze meerdaagse reis deel te nemen verzoek ik u om u
alvast aan te melden. Hoe eerder we weten dat er voldoende
deelnemers voor deze reis zijn hoe eerder we een claim op
kamers kunnen leggen en waarschijnlijk meer keuze.
Namens de reiscommissie
Jan Weggemans

Begrafenispolissen
Het blijkt dat aanbieders van uitvaartverzekeringen (zoals Yarden)
eenzijdig hun voorwaarden wijzigen. De gesproken personen dachten
bij het afsluiten van hun polis hun uitvaart volledig te hebben betaald.
Daarvoor is een bepaalde tijd premie betaald en wordt het verzekerde
bedrag jaarlijks aangepast. Hierdoor zouden kostenstijgingen volledig
zijn afgedekt. Deze mensen kregen kortgeleden een mededeling dat de
waarde van de polis vanaf 2020 niet meer wordt verhoogd. De kosten
zullen wel stijgen. Anders dan voorgespiegeld bij het afsluiten van de
polis, moet er vanaf 2020 worden bijbetaald als vanuit de polis een
uitvaart moet worden betaald. Deze (basis) polissen dekken niet meer
alle kosten. De nabestaanden krijgen dus een aanvullende rekening. Bij
het eenzijdig verslechteren van de polis is het waarschijnlijk mogelijk
de polis te beëindigen en deze tot uitbetaling laten komen. Maar wat
dan? Je kan gaan sparen om het geld voor de aanvullende kosten te
hebben. Echter daar maak je net zo veel rendement op als bij de
uitvaartverzekering, nul procent. Gezien de stijgende kosten van een
uitvaart zal dan jaarlijks de gespaarde som geld moeten worden
verhoogd. Het alternatief is (gedwongen) een aanvullende polis af te
sluiten. Dat betekent weer extra lasten terwijl de koopkracht van de
senioren in 2020 weer is gedaald. De enige die daar voordeel van heeft
is de verzekering. Die krijgt meer geld binnen zonder meer te hoeven
leveren. Mijn ouders hebben kort na mijn geboorte een
uitvaartverzekering afgesloten van in totaal 500 gulden. Toen voldoende
voor een complete uitvaart. Nu, 73 jaar later, is het nu misschien net
voldoende voor een kop koffie na een uitvaart. Er moet een kapitaal aan
winst zijn gemaakt in die 73 jaar. De winst op deze premie is echter
opgestoken door de verzekeraar. Dit heeft ons na ons trouwen doen
besluiten om maandelijks een bedrag, gelijk aan de premie van de door
ons gewenste uitvaartverzekering) te storten in een rustig beursfonds
van de bank. Ondanks de risico’s die daaraan verbonden zijn hadden we
in 10 jaar voldoende geld om alle uitvaarten voor ons gezin (5 personen)
te kunnen bekostigen. Als er geen natura polis is afgesloten kan ook
worden overwogen de uitvaart in stilte te laten plaatsvinden. De kosten
zijn dan beduidend lager dan een traditionele uitvaart. Marja en ik
willen het zo doen en hebben dit nu reeds voorbereid. Willem Verwoerd

Wist U Dat ?
Onze burgemeester slechts 38 jaren telt.
De wasknijper in 1853 is uit gevonden.
Pindakaas werd in 1890 uitgevonden in de VS,
als gevolg van een overschot in de productie van pinda’s.
Een pinda is eigenlijk geen noot, maar een peulvrucht.
Nederland haalt de pinda’s vooral uit Argentinië.
In een middelgrote pot zo’n 400 pinda’s gaan.
Komt U iets leuks tegen wat U met ons wilt delen, mail dan naar:
marion.eichhorn@telfort.nl

Thema ochtend 13 februari.
13 Februari,10.00-11.40.Buurtstee,Gildenburg1: 3,50 euro incl.2 koffie.
Rondreis door Marokko…,reiservaringen, Presentatie fam. Amesz
Wij hebben tweemaal in Marokko rondgereisd
De eerste keer in december 1997 met een huurauto, de tweede keer
in maart 2000 met het openbaar vervoer.
In beide gevallen begon de reis met een vlucht naar Casablanca.
Bij de eerste reis lag het accent op het binnenland. Na bezichtiging van
Marrakesh, daar een auto gehuurd en over de Atlas naar de rand van de
woestijn gereden. Prachtige landschappen, stadjes met schilderachtige
kashba's, boeiende mensen, fantastische markten!
Bij de tweede reis bezochten we vooral de koningssteden: Rabat, Meknes en
Fes maar ook het Romeinse Volubilis. We vertellen over onze reiservaringen.
o.a.de uitgebreide onderhandelingen bij de aankoop van een (kunst) voorwerp
een bijzondere maaltijd bij een familie thuis……..
Zij vonden Marokko een prachtig land, een bezoek meer dan waard.
Het wordt weer een prachtige presentatie!
Graag tot ziens Cocky, Gepke, Corrie, Kitty, Eildert en Gerda.
Groeten van Gerda Paans

Royal Den Haag en Rotterdam
Het was een reis waarvoor heel veel belangstelling was. Waar we
anders in spanning zaten of we in december genoeg deelnemers
zouden krijgen, was nu de reis zes weken voor de vertrekdatum
al volgeboekt. Helaas was een extra bus geen optie omdat er niet
meer plaatsen in de tram waren. Onze eerste bestemming was
het Paviljoen Malieveld in Den Haag. Dit oorspronkelijke
strandpaviljoen is in 1941, op last van de bezetters, verplaatst
naar het Malieveld. Niet alleen binnen Den Haag maar ook ver
daarbuiten staat het restaurant bekend om zijn lekkere poffertjes,
pannenkoeken en Oudhollandse wafels. Wij hebben daar, met
een uitzicht op de Haagse skyline, genoten van koffie met gebak.
Daarna zijn we door Den Haag gereden lang vele historische
gebouwen. We waren wel wat beperkt omdat we met de bus niet
overal konden komen. Maar we hebben onder andere de
Gevangenpoort, de Hof vijver, de buitenkant van het Binnenhof,
het Vredespaleis, het Catshuis, het Indië monument, Madurodam
en het Kurhaus gezien.
In Scheveningen zijn we uitgestapt en zijn we door de passage
naar Brasserie Palace gelopen. Daar hebben we, met gezicht op
het strand en de zee, genoten van een heerlijk drie gangen diner.
Helaas konden we niet lang blijven. We moesten naar Rotterdam.
We kwamen daar zonder vertraging aan. Alleen de rit door
Rotterdam koste, als gevolg van verkeersopstoppingen, nogal
wat tijd. Bij het Centraal Station zagen we onze tram al rijden.
Maar het bediend personeel had op het West plein alle tijd gehad
nog even te genieten van een kop koffie.
In Rotterdam zijn we overgestapt op een tram van RoMeO die
bijna 60 jaar oud is. Vanuit de prachtige historische tram hebben
we langs de mooiste plekken van Rotterdam gereden. We
hebben het nieuwe centraal station van Rotterdam gezien, de
Markthal, de Euromast, de kubuswoningen, de Erasmusbrug, het
kasteel van Sparta, de Coolsingel, het prachtige oude westen en
historisch Delfshaven gezien. Voor velen in de tram een feest der

herkenning. De gids heeft tijdens de hele rit een toelichting
gegeven. Helaas waren er ook mensen die het belangrijker
vonden met elkaar te praten dan te luisteren. Die hebben veel
van de interessante verhalen gemist.
Na een heerlijke dag, tijdens welke we veel hebben genoten,
heeft Wilma ons via Capelle naar huis gereden.
Willem Verwoerd.

Een bezoek aan het Brinkhotel Zuidlaren
Wij hebben tijdens onze vakantie in Drenthe op afspraak een
bezoek gebracht aan het Brinkhotel in Zuidlaren. Dit hotel is onze
standplaats gedurende de meerdaagse reis in mei 2020 :
Verrassend Noord-Nederland.
Wij hebben een positieve ervaring opgedaan. Het hotel ziet er
gezellig uit, er is een lift naar de kamers welke op de eerste en
tweede verdieping liggen. Er ligt nu een optie op een aantal
kamers op de eerste verdieping. De kamers zijn eenvoudig maar
wel van al het noodzakelijke voorzien. Bijna alle kamers hebben
een douche. De meeste kamers op de eerste verdieping hebben
een balkon of zijn aangesloten op een terras. De kamers op de
tweede verdieping hebben geen balkon of terras. Tot nu toe
hebben we 20 potentiele deelnemers. Als er minimaal 25
deelnemers zijn geregistreerd, dat is als deelnemers de reis
betaald hebben, kan de optie omgezet worden naar een
bevestiging. U begrijpt dat de voorkeur uitgaat naar het
vastleggen van kamers op de eerste verdieping!

Anneke en Jan Weggemans

Activiteiten in februari 2020.
Ma..3 Handwerken: inlichtingen 0182-513799 aanvang 14.00 uur
Do..6.Nordic.Walking Parkeerpl Achterwillensebocht…. 10.00 uur
Ma.10.Bingo…..Buurtstee, zaal open 13:30, aanvang... 14.00 uur
kosten €4 voor leden € 3.00
Do.13.Nordic Walking Parkeerpl Achterwillensebocht….10.00.uur
Do.13. Themaochtend in de buurtstee zie blz12. aanvang 10.00
Vr..14.Lang wandeling. .Route nog niet bekend info 0182-338339
Ma.17.Handwerken inlichtingen 0182-513799.aanvang 14.00 uur
Do. 20 Thema ochtend Onderwerp nog niet bekent
Do..20 Nordic Walking Parkeerpl Achterwillensebocht…10.00 uur
Vrij.21.Korte.wandeling route nog niet bekent.. info. 0182-338339
Wo.26 Bingo….Buurtstee, zaal open 13.30, aanvang 14.00 uur
kosten €4.00 voor leden €3.00
Wo.26..Koffie ochtend locatie onbekend info..0182-373162 of
0182-527928.
Wo.26..Samen eten Prinsenhof, opgeven uiterlijk 19-2-2020 via
0182-602660 of svmh-bestuur@hotmail.com
Do.27 Nordic.Walking Parkeerpl, Achterwillensebocht..10.00 uur

SAMEN ETEN.
Op 26 Februari gaan we weer eten in de Prinsenhof.
Het menu is:
Prei creme soep.
Tartiflette, (Franse aardappel/kaasovenschotel
met spekjes en uitjes.)
Gedroogde ham, salade, cornichons.
Chipolata bavarois.
Opgeven voor 19 Februari. Dit kan via de mail,
svmh-bestuur@hotmail.com of telefonisch 0182-602660.
Bent U vegetarisch of heeft U een dieet, geef het even door.

Hulp gevraagd
Een belangrijk deel van de contributie betalingen heb ik
ontvangen. Het komt echter ieder jaar voor dat ik betalingen
ontvang die ik niet kan koppelen met gegevens op de ledenlijst.
De voornaamste oorzaak is dat wordt betaald van een rekening
met een andere naam dan ik op de ledenlijst heb staan. Meestal
kom ik er wel uit, maar niet altijd. Op dit moment heb ik twee
betalingen waar ik niet uit kom. Ik wil Mw. Eijsink en Mw. EGM de
Lange-Oosterhout vragen even te bellen (01825-32556) zodat ik
hun betaling kan koppelen aan het juiste lid.
Willem Verwoerd (penningmeester)

Ransuilen in de veerpolder.
De veerpolder in Gouda is grotendeels opgekocht door het “ZuidHollands landschap”. Die vereniging laat de natuur zijn gang
gaan. Dat betekent dat er steeds minder “vergrassing” in de
veerpolder is. Dat betekent ook dat de ransuilen een betere kans
hebben hun voedsel te vinden. Ze eten namelijk kleine
knaagdieren zoals muizen en rustende vogels. Muizen kunnen
zich namelijk goed verschuilen in gras. Is de begroeiing
wisselend of kaal, dan kunnen knaagdieren minder goed
wegkomen of vallen ze meer op. Ideaal voor de jagende ransuil.
Op onze moestuin hebben we haast geen last meer van muizen.
Dat zien we aan de gewassen die niet meer aangevreten worden.
In de winter verblijven ransuilen graag in elkaars gezelschap. In
hun roestplaatsen, gemeenschappelijke slaapplaatsen in
naaldbomen, struiken, knotwilgen of wilde hagen, rusten ze soms
in grote groepen tot wel 100 exemplaren. Bij ons op het moestuin
complex (Groenakker) aan de Gouderakse Tiendweg zitten er
alleen al in de bomen rond de parkeerplaats ca 10 exemplaren.
Bij de buren zitten er ook een groot aantal ransuilen in de bomen.
Nog niet een echt grote groep, maar het toont aan dat de natuur
zich aan het herstellen is als we niet ingrijpen. We hebben dit jaar
nog geen gebruik hoeven te maken van allerlei zaken om de
muizen populatie in de hand te houden. Twee jaar geleden heb ik
nog een 20 muizen gevangen. Uitgaande dat ik er één op de drie
vang hebben er een stuk of zestig gewoond. Dit jaar heb ik er
één gevangen. Een simpele manier om het milieu te sparen.

