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Onze Openingstijden:
Wij zijn iedere dag, ook op zaterdag en zondag, vanaf 8:00 uur `s
morgens open. We sluiten om 20:00 uur, behalve in de zomermaanden
wanneer afhankelijk van de drukte verlengde openingstijden gelden.
Voor het brengen van dieren in de avonduren en spoedgevallen ’s nachts
bel om te horen op welk adres u terecht kunt!
tel. Nr.: 015-2157838, b.g.g. 015-2142852 of 06-12251768
De acceptgiro, voor onze vaste donateurs, geeft de mogelijkheid de
jaarlijkse bijdrage te spreiden. Wij hanteren geen minimumbedrag.
Iedere bijdrage, ook een éénmalige gift is van harte welkom!
Mocht u via internet (online bankieren) geld doneren, wilt u dan uw
postcode en huisnummer als kenmerk vermelden!
Wij danken iedereen die ons steunt uit de grond van ons
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Van de voorzitter
Geachte donateur en beste lezer,
De dieren
Het is nu najaar, de sfeer in de opvang is rustig omdat het aantal vogels
dat dagelijks wordt gebracht opvallend gedaald is.
Zo hoort het ook. De jongen zijn groot en zelfstandig. Ze zijn vertrokken
uit onze opvang. Misschien zijn ze naar warmere oorden getrokken voor
de overwintering of hebben zich elders gesetteld in ons land.
Wat er helaas wel komt, zijn vogels die een verkeersongeluk hebben
gehad, tegen ramen gevlogen of ternauwernood ontsnapt aan een
roofdier.
Verwondingen
Aan de verwondingen kunnen we zien wat er is gebeurd.
Een duif die ontsnapt is aan bijvoorbeeld een havik, heeft heel andere
verwondingen dan een kattenslachtoffer.
Een vogel die heel hard een raam heeft geraakt heeft soms een
gescheurde krop als ie toevallig net ervoor had gegeten. Hardvoer zoals
zaden en granen boren zich met de klap door de kropwand en
veroorzaken een scheur. Dit overkomt de houtduif nogal eens. Gelukkig
kunnen we dit zelf hechten en komt het weer goed.
Vliegt een houtsnip tegen het raam dan kan het gebeuren dat een oog
zwaar beschadigd wordt.
Egelpiek
De jaarlijkse piek van de egels valt wel in het begin van de herfst. Jongen
die geboren zijn in augustus en september komen om verschillende
redenen soms in problemen waardoor opname en een tijdje verzorging in
onze egelafdeling nodig is.
Voorbeelden van letsel zijn maaimachines, hondenbeten en het
vastzitten in fruitnetten.
Maar ook diverse ziektes brengen egeltjes in problemen. Bijvoorbeeld,
longontsteking door worminfecties in de longen, darmziektes en
huidproblemen door schurft of schimmel.
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Contact met andere wildopvangen
Het was dit jaar rond augustus en september extra druk omdat we samen
met enkele andere collega’s de egeltjes van de opvang in Papendrecht te
verzorgen kregen. Daar was een tijdelijk probleem met de bezetting maar
dat is gelukkig opgelost. Papendrecht draait weer en net zo enthousiast
en professioneel als voor de dip.
Op 28 oktober brachten we een bezoek bij de Egelopvang Boskoop die
een mooie nieuwe ruimte heeft gekregen. Ze organiseerden een
feestelijke opening.
Deze zomer konden we vogelasiel Vogelklas Karel Schot (Rotterdam) te
hulp schieten door wat jonge houtduiven en Turkse tortels, die nog met
de hand gevoerd moesten worden, op te nemen. De Rotterdammers
waren overspoeld met extra werk in verband met een olielozing in de
haven waardoor heel veel zwanen moesten worden gewassen en
verzorgd tot ze weer lekvrij het water op konden.
Olie maar ook ander vuil dekt de natuurlijke vetlaag van de veren af
waardoor de dieren nat worden en dreigen te verdrinken. Het voelt als
zwemmen met kleren aan; zwaar, nat en koud.
Ook andere vogelasielen boden hulp.
Natuurlijk werkt het ook andersom. Als het nodig is, kunnen we altijd
terecht bij een collega asiel. Zo komt het zo nu en dan voor dat we een
roofvogel of uil die wat langer moet blijven in Rotterdam onderbrengen.
Hun roofvogelkooien zijn geschikter voor dat doel dan onze.
Maar bij voorkeur verzorgen we de dieren die onze voordeur passeren
van het begin tot aan het moment dat ze gezond en wel weer vrijgelaten
kunnen worden. Dat is tenslotte waar het om gaat en de echte beloning
voor het werk.
Enkele vosjes
In de loop van de afgelopen zomer werden we een paar keer te hulp
geroepen voor de opvang van jonge vossen.
Het wederom uitzetten van deze mooie dieren gebeurt meestal in de
omgeving van de vindplaats, als die geschikt is. Maar we brengen zo nu
en dan ook een zeer jong dier naar onze collega`s in Amsterdam,
Vogelasiel de Toevlucht heeft veel ervaring met vosjes en ze hebben er
altijd meer dan een.
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Dat is natuurlijk veel beter voor de aard van de vos omdat, nadat het is
uitgezet, het als een echt wild dier mensen uit de weg zal gaan.
Geen van de bij ons gebrachte vossen kwam uit de omgeving van Delft
of Pijnacker/Nootdorp.
Publiciteit
TV West kreeg er lucht van en maakte een leuke reportage over een van
de vosjes.
Ook waren we twee keer te gast bij Stadsradio Delft. Daar kon ik
vertellen over al ons werk en wat we nodig hebben.
Maandag 5 juni, tweede Pinksterdag waren we te gast bij konijnenopvang
Het Knaaghof in Rijswijk. Ze organiseerden een opendag.
Medebestuurslid Mike en ik stonden samen in een stand met
voorlichtingsmateriaal over onze opvang. Het was een mooie dag en er
kwamen aardig wat bezoekers. Leuk en inspirerend zo`n dag.
Het Knaaghof herplaatst tamme konijnen en andere kleine knaagdieren.
Wij brengen zo nu en dan een tam konijn dat per ongeluk bij ons is
aangeleverd door naar hun en zij kunnen altijd meteen de wilde konijntjes
en hazen die zij krijgen doorbrengen naar ons. Een mooie manier van
samenwerken.
Maar het meest opvallend was 4 oktober, dierendag. Omdat we dit jaar
onze zoogdierenruimtes af hebben kunnen bouwen en in gebruik konden
nemen, hebben wij mevrouw van Bijsterveldt, onze burgemeester,
gevraagd de ruimtes officieel te komen openen. Dat deed ze met plezier.
Andere genodigden waren afgevaardigden van verschillende fondsen die
mee betaald hebben aan deze accommodatie, leveranciers van o.a.
voedsel voor de dieren en collega`s van andere wildopvangen. Ik zag en
sprak, Vogelklas Karel Schot uit Rotterdam, Egelopvang Papendrecht,
Zoetermeer en Den Haag en Vogel- en Egelopvang Hoek van Holland.
Tevens was u als donateur uitgenodigd en ik heb inderdaad veel van u
gezien en sommigen gesproken. Hartelijk dank voor uw komst!
Inrichting begint te vorderen.
Onze super mooie zoogdierruimtes waren op 4 oktober nog niet volledig
ingericht. Een dag na de opening werden de langverwachte nieuwe
egelhokjes aangeleverd en in december zullen in het hazen/konijnenhuis
eindelijk mooie praktische rennen en hokjes geplaatst worden.
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Dierencongres bezocht.
Zaterdag 11 november werd de dierenlotdag georganiseerd. Stichting
Dierenlot is een onafhankelijke stichting zonder eigen opvang en vervoer.
Wel hebben ze 300 lokale dierwelzijnsorganisaties als beneficiant en
stellen zo`n 150 dierenambulances ter beschikking.
Wij, als Wildopvang gaan daar graag heen. (Toegang en lunch is gratis.)
Ons voornaamste doel is collega’s ontmoeten, ervaringen uitwisselen en
interessante presentaties bezoeken. Bovendien profiteren ook wij van de
ondersteuning van Dierenlot. Dit jaar krijgen we 500 euro die we zonder
problemen gewoon voor onze exploitatie kunnen gebruiken. Daarnaast is
het mogelijk zo nu en dan ondersteuning voor een project aan te vragen.
Vrijwilligers
Dit najaar is er een aantal nieuwe vrijwilligers binnengestroomd.
En er zitten altijd zoveel leuke mensen bij. Ik hoop dat ze lang blijven!
Bij het beëindigen van dit stukje wil ik graag iedereen nogmaals hartelijk
danken voor de donaties en giften die we regelmatig ontvangen.
En wij hopen met u allen en voor u allen op een mooi 2018!
Winanda

7

Bezoek aan de opvang
Een natte middag in december is waar ons rondje door de opvang
vandaag begint. Winanda is nog even bezig met de vorige afspraak, dus
ik loop even langs de dieren. Snel zie ik al een paar leuke en
interessante dieren, die komen vast wel aan bod.
Winanda is inmiddels klaar en
het rondje kan beginnen. Het
eerste wat ze aanwijst is een
houtduif, deze had zijn krop
gescheurd en deze was
gehecht. Echter bleek dat er
een breuk in het borstbeen
zat en een splinter daarvan
rond de krop zat. Extra
intensieve zorg was nodig
maar deze duif is inmiddels
goed hersteld.
Slechts een paar kooitjes
ernaast zit een steenuiltje,
deze heeft door een
onbekend ongeluk
problemen met zijn rug. Hij
was zelfs wat verlamd
geweest maar nu kan hij
weer staan en lopen.
Aan de overzijde van de ruimte staat een kooi
met daarin een halsbandparkiet.
Deze had zichzelf klem gekregen in een
voerhuisje en heeft daarbij zijn vleugel
gekneusd. Gelukkig gaat het alweer een stuk
beter met hem.
Iets
verderop
zien we een groep duiven zitten,
Winanda verteld dat dit gedumpte
duiven zijn. Waarschijnlijk door
beëindiging van een hobby, ze
waren bij een kroeg afgegeven als
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gevonden. Het lijkt erop dat
deze duiven allemaal verwant
zijn aan elkaar, iets wat het
verhaal bevestigt.
2 Hokken verder zitten wat
kippen, deze schijnen op een
binnenplaats van het station
gevonden te zijn. Duidelijk is
dat ze verwaarloosd zijn.
Voor hun is een plek geregeld
in een andere opvang.
Lopen we door dan vinden we
in de warmtekooi een jonge
egel. Wat hij precies heeft is
nog onbekend, wellicht
darmproblemen.
Eerst moet hij wat aansterken
voordat we hem kunnen gaan
behandelen.

Weer iets verderop zit een jonge eend
die zeer laat in het jaar geboren is.
Deze heeft geluk gehad dat hij bij de
opvang terecht gekomen is, anders had
hij het niet gered. Wanneer hij volledig
in de veren zit, mag hij aan de
buitenlucht gaan wennen.
We lopen naar buiten waar het vrij rustig is, het is immers erg koud. In
een van de hokken treffen we toch een kerkuil aan, dit is een
raamslachtoffer en hij is in shock geweest. Hij zit er ter observatie en kan
spoedig weer vrijgelaten worden.
Mike de Groot
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Cijfers opgevangen dieren 2016-2017
'16 '17
'16 '17
16
7 groene specht
3
5
8 groenling
8
7
1
- grote bonte specht
4
4
7
1 haas
81 72
1
- hagedis
1
1
- halsbandparkiet
64 40
19 20 havik
1
1
18 17 heggemus
18 19
1
- hermelijn
1
4
5 holeduif
2
1 hond
1
1
3 houtduif
334 408
4
4 houtsnip
24 26
1
- huismuis
53 43
1
- huismus
49 56
8
5 huiszwaluw
2 10
2
5 ijsvogel
5
5
9
4 kaaps pijltje
4
1
- kaapse eend
3
5
4
- kakiriki
1
4 kalkoen
2
1
220 258 kanarie
7
5
88 82 Karekiet
2
2
5 kastanje taling
1
1
2 kauw
184 159
11
7 kerkuil
2
4
- kievit
4
4
7
7 kip
26 16
4 kip(kriel)
2
3
1 kleine bonte specht
1
kleine
gierzwaluw
13 25 mantelmeeuw
57 59
goudhaantje
5
2 knobbelzwaan
69 61
grasparkiet
15
9 koekoek
1
grauwe gans
10
3 kokmeeuw
20 28
grauwe vliegenvanger
1 konijn
226 120
aalscholver
agapornis
astrilde
bergeend
bever
binsenastrilde
blauwe reiger
boerenzwaluw
bokje
boomkruiper
boomvalk
bosmuis
bosuil
brandgans
bruine kiekendief
buizerd
bunzing
canadese gans
degoe
diamantduif
eekhoorn
egel
ekster
fazant
fitis
fuut
gans
gans, tam
geelwangschildpad
gele kwikstaart
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'16 '17
7
5 spreeuw
71 89 staartmees
4
2 stadsduif
3 12 steenuil
14 20 stormmeeuw
2
5 tapuit
1
4 tjiftjaf
1
4 torenvalk
2
- turkse tortel
111 104 valkparkiet
175 207 veldleeuwerik
5
3 veldmuis
2 vink
28 21 vlaamse gaai
4
3 vleermuis, dwerg
vleermuis, ruige
pad
1
1 dwerg
parkiet
1
2 vos
pauw
1
- waterhoen
peking eend
4 waterral
pijltje
169 177 watersnip
pimpelmees
72 47 wezel
postduif
70 72 wilde eend
putter
10
4 winterkoning
ransuil
1 wintertaling
rat
8
4 witgatje
rietzanger
2
1 witte kwikstaart
ringmus
1
3 woelmuis
roodborst
16 21 woestijnbuizerd
roodwangschildpad
2
1 zanglijster
scholekster
23 19 zebravink
sierduif
38 35 zilvermeeuw
siereend
3 zonneparkiet
slechtvalk
3
2 zwarte kraai
sperwer
8
4 zwarte roodstaart
spitsmuis
15
8 zwartkopje
konijn, tam
koolmees
koperwiek
krakeend
kropper
kuifeend
laatvlieger
lachduif
loopeend
meerkoet
merel
mol
muis,tam
nijlgans
ooievaar

Totaal
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'16 '17
39
32
1
5
209 235
1
1
3
1
1
3
3
4
4 12
192 190
7
6
1
1
4
5
4
13
12
15
19
2
3
45
1
2
2
93
10
1
1
2
5
21
2
47
1
69
1
8

4
35
1
1
5
99
9
8
1
1
14
3
36
81
3
4

3418 3369

Bijzondere gasten
De dieren die wij opvangen vormen een goede afspiegeling van wat er
zoal in het wild leeft in onze regio. Zo vangen wij bijvoorbeeld jaarlijks
veel egels, wilde konijnen, wilde eenden, houtduiven en kauwen op.
Exacte cijfers kunt u terugvinden in de voorjaarsedities van de Penneveer
en op onze website. Soms krijgen we bijzondere gasten, dieren die (nog)
niet veel in deze regio voorkomen. Hieronder zal ik er een paar aan u
voorstellen.
Bergeend
De bergeend zou eigenlijk
de “verbergeend” moeten
heten, want in de bergen zul
je hem niet vinden. Wat
deze eend verbergt, is haar
nest en wel in leegstaande
holen van konijnen en
andere gravers. Ook is het
de vraag of je nog wel van een eend moet spreken, want deze joekel is
circa 60 cm lang en weegt tot wel 1,5 kg. De bergeend wordt daarom ook
wel een halfgans genoemd.
De Noordwest-Europese populatie van de bergeend bestaat uit zo’n
100.000 vogels. In de zomer verzamelen deze vogels zich massaal in
Duitsland om te ruien. In de rest van het jaar zijn ze langs de kusten te
vinden, zoals in Zeeland, op de Waddeneilanden en langs het
IJsselmeer. Op het menu staan (wad)slakjes, schaaldiertjes, insecten,
visjes en wormen.
In 2016 hebben we maar liefst zeven bergeenden in de opvang gehad.
Zes waren afkomstig van hetzelfde nest en bij ons gebracht omdat de
moedereend was doodgereden. Ze zijn alle zes vrijgelaten zodra ze groot
genoeg waren. Later in het jaar is nog een bergeend bij ons gebracht.
Deze was er zo slecht aan toe dat hij het niet gehaald heeft.
Bokje
Bij een bokje denken de meeste mensen niet meteen aan een vogel,
maar toch blijkt er een te zijn die zo heet. Zijn naam komt wellicht van zijn
baltsroep die doet denken aan hoefgetrappel. Het is een soort dwergsnip
met een uitstekend camouflagekleed en -gedrag. Als hij zich bedreigt
voelt, drukt hij zich plat op de grond. In de zomer is hij bijna niet te
vinden, maar doe geen moeite, hij is dan überhaupt niet in Nederland.
Tijdens de trekperiodes en in de winter is hij wel in Nederland te vinden
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en dan vooral in drassige
gebieden, zoals rietland,
veen, slootkanten en natte
weilanden. Op het menu
staan larven, wormen,
slakjes en soms zaden.
Het bokje dat in 2016 bij ons
gebracht is, was verwond
door een kat. De wond was
te erg en het bokje was
binnen 24 uur overleden.
Witgatje

Nog zo’n vogel met een rare naam, het witgatje. Om te zien waar die
naam vandaan komt, is een blik op de foto genoeg. Niet alleen zijn gat,
maar zijn hele buik is wit. Deze steltloper is vaak bij kleine plassen,
beken, meren en sloten te vinden. Deze gast vind je in Nederland vooral
tijdens de trekperiodes. Op het menu staan water- en landinsecten,
wormen, bloedzuigers, kleine kreeftachtigen, spinnen, kleine visjes en
soms zaden.
Het witgatje dat in 2016 bij ons gebracht was, bleek uitgeput te zijn. Na
wat rust en voeding kon hij weer losgelaten worden.
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Havik
Deze prachtige
roofvogel heeft een
lengte tussen de 49 en
66 cm, waarbij de
dames gemiddeld een
stuk groter zijn dan de
heren. Opvallend zijn
de korte, brede
vleugels en de lange,
bijna vierkante staart.
Haviken beheren een
eigen territorium wat
vaak ligt in bossen of
landbouwgronden. Ze
worden echter ook
steeds vaker in de steden gezien. Op het menu staan (in Nederland)
duiven, kraaiachtigen en konijnen.
De havik die in 2016 bij ons gebracht werd, vertoonde ernstige toevallen
die het gevolg zouden kunnen zijn van een ongeval, vergiftiging of een
ernstige worminfectie. Medicatie bracht geen verbetering. Daarom is het
dier uit zijn lijden verlost.
Staartmees

Dit kleine schattige vogeltje dankt zijn naam natuurlijk aan zijn heel lange
staart. Daarnaast staat de staartmees bekend om zijn opvallende
bolvormige nest opgebouwd met korstmos. Staartmezen leven in
groepjes samen en komen voor in bossen, parken, landgoederen en
tuinen. Het zijn geen trekvogels en ze zijn het hele jaar in Nederland te
vinden (als je goed zoekt). Op het menu staan kleine insecten, rupsen en
in de wintermaanden zaden.
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In 2016 is een staartmees bij ons gebracht die al dood bleek te zijn bij
aankomst in de opvang. Deze vogel was waarschijnlijk heel hard tegen
een raam aangevlogen.
Vos
De vos is een hondachtige en een
van de grootste wilde roofdieren in
Nederland met een
schouderhoogte van 35 tot 40
centimeter, een kop-romplengte
van 58 tot 90 centimeter en een
staart van 32 tot 48 centimeter. De
mannetjes (rekels) zijn gemiddeld
groter dan de vrouwtjes (moervos).
Vossen jagen alleen en meestal in
de schemering en ’s nachts.
Daarbij kan hij snelheden tot wel 60 km/uur halen. Hij lust alles; van
kevers, muizen en wormen tot eieren, vogels, konijnen en egels. Afval,
aas, vruchten en bessen eet hij ook. Als hij meer voedsel vindt dan hij
kan opeten, wordt het tijdelijk begraven en later gegeten.
De laatste tijd worden steeds vaker (jonge) vossen bij onze opvang
gebracht. Een oorzaak hiervoor is waarschijnlijk de inkrimping van hun
leefgebied. Er worden steeds meer wijken gebouwd op plaatsen waar
van oudsher vossen leven. Ook de aanleg van onnatuurlijke barrières
zoals spoorlijnen en wegen maken dat de dieren hun
uitwijkmogelijkheden verliezen en vaker in stedelijke omgeving gezien en
gevonden worden.
In 2016 zijn er op verschillende dagen drie vossen bij onze opvang
gebracht. Twee jonkies en een volwassen exemplaar dat aangereden
was door een auto. Een van de jonkies en het volwassen dier waren er
zo slecht aan toe dat ze binnen korte tijd na aankomst overleden zijn. Het
andere jonkie is doorgebracht naar een collega-opvang in de Amsterdam
(De Toevlucht) waar ze op dat moment meer jonge vossen hadden. Hij
heeft het gehaald en is weer uitgezet.
Annemieke
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Van achter de koffietafel
Nu zult u vast denken: “wat bedoelen ze daar nu weer mee?”. Weest
gerust, dat wordt vanzelf allemaal duidelijk. Het is woensdag 4 oktober
als ik om half 1 door de schuifdeuren van het bedrijf waar ik werk naar
buiten ga om naar Delft te rijden. Vandaag is dan eindelijk echt de grote
dag aangebroken dat ons zoogdierenverblijf officieel door de
Burgermeester wordt geopend.
Aangezien we met zijn allen (vrijwilligers, vaste krachten, donateurs en
bestuur) de Wildopvang zijn voel ik mij als penningmeester ook erg trots
dat wij vandaag dit evenement hebben. Het verkeer zit gelukkig mee en
rond 1 uur ben ik aanwezig om de handen uit de mouwen te steken om
de natuurschuur voor te bereiden op de komst van onze gasten.
Gedurende de weken voor deze grote dag
hebben veel vrijwilligers heel veel moeite
gedaan om de opvang er uit te laten zien
zoals hij was die dag. In top conditie!
Iedereen die er aan mee heeft geholpen
mijn complimenten en fantastisch gedaan,
dank jullie wel. Omdat ik vind dat het
“formele” gedeelte niet ook op de
schouders van de vrijwilligers hoeft te
vallen hebben wij, als bestuur, deze taak op ons genomen.
De tafels om aan te zitten zijn op hun plek neergezet. De statafels zijn
uitgeklapt en ook op hun plek gezet. Er zijn suikerklontjes in plaats van
losse suiker (ja, op ieder detail wordt gelet). De zogenaamde bar is
gemaakt en niet onbelangrijk de rollen zijn verdeeld. En zo komt het dus
dat er nu een verslag van achter de koffietafel bestaat.
Het begint gezellig druk te worden en zo begint het werk voor het
catering team. Koffie? Thee? Suiker? Melk? We worden heel snel, soepel
en getraind in de vraagstelling en ook
het leveren van de gewenste
producten gaat als duo heel soepel.
Een de koffie en de ander de thee.
Dan komt alleen de lastige vraag als
er zowel koffie als thee besteld wordt
want dan zijn er ineens vier handen
die aan de slag gaan.
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Het begint gezellig vol
te worden en iedereen
is klaar voor de komst
van mevrouw van
Bijsterveldt. Helaas
heeft ze een
kwartiertje vertraging
wat wij als catering
geen probleem vinden
want wij serveren
natuurlijk altijd met
een glimlach. Een
babbeltje hier en een
praatje daar. Zoals
altijd is het ook aan de
bar (koffietafel) gezellig.
En dan is er beweging bij de fietsen, Winanda en Annemieke staan al
klaar en daar komt ze aan (het lijkt wel een vroege intocht van
Sinterklaas). Inderdaad precies een kwartier te laat. We blijven altijd
werken volgens de agenda ook al is dat dan +015 minuten. Dat lukken de
HTM en NS niet hoor.00000
Binnen in de natuurschuur heet Winanda ons officieel welkom en geeft
dan mevrouw van Bijsterveldt het woord. Met een mooie en passende
toespraak liet ze zien interesse te hebben getoond en zich ook goed te
hebben voorbereid. We hebben er nog geen extra subsidie door maar
ook de Burgermeester weet in ieder geval dat we bestaan.
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En toen werd het tijd voor het officiële gedeelte van de middag waar
helaas de catering niet bij betrokken is geweest. Ik kan u melden vanaf
onze plek dat de zaal
leegliep om vervolgens weer
langzaam vol te lopen omdat
het toch wel erg vol en druk
werd bij ons nieuwe
zoogdierenverblijf. Ook bij de
opvang kunnen we doseren
en zo zijn de
geïnteresseerden in wat
kleinere groepjes
rondgegaan in onze
nieuwste trots.
Na precies een half uur (we blijven stipt) verliet mevrouw van Bijsterveldt
ons weer en fietste ze naar haar volgende afspraak. Wij verruilden de
koffie en thee voor wijn, sapjes en fris. Onder het genot van een drankje
en een borrelsnack hebben we de draad van voor de plichtplegingen
weer opgepakt en gezellig met onze gasten kunnen praten. Het bleef nog
lang onrustig in de natuurschuur.
Ik denk dat ik namens het voltallige bestuur spreek als ik iedereen van
harte wil bedanken voor hun aanwezigheid of andere moeite die gedaan
is om van deze dag een feestje te maken.
Arjen (penningmeester)
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Van achter de camera, een fotoverslag

Bij aankomst
bij de opvang
zie ik veel
mensen die al
hard bezig zijn
om alles in
goede banen
te leiden.
Zo zijn de
vrijwilligers al
hard bezig om
de
natuurschuur
om te toveren
in een
feestzaal.

Maar ook buiten
zijn mensen hard
bezig om alles
voor te bereiden
en het er zo goed
mogelijk uit te
laten zien.
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Al snel
beginnen de
eerste gasten
langzaam aan
te komen en
begint de
natuurschuur
vol te stromen
met bezoekers
voor onze grote
opening met de
burgemeester.

De burgemeester
arriveert op de fiets
en wordt buiten
begroet door
Annemieke en
Winanda.

Na een korte
toespraak van
Winanda is het
woord aan de
burgemeester.
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Dan is het zover,
de menigte
verplaatst zich
naar het pleintje
voor de
opening.

Het moment is daar, de burgemeester opent officieel onze nieuwe
verblijven.
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Winanda geeft de
burgemeester uitleg
over onze bezigheden.

Onze bezoekers
nemen ook een
kijkje in de
nieuwe
verblijven.

Het einde van
een mooie
dag met een
hapje en een
drankje.
Mike de Groot
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P. van Mullem Diervoeders
Wij helpen de vogels de winter door.
Verkoop van strooivoer, vetbollen,
pinda’s enzovoorts.
Wij zien u graag tegemoet op het
volgende adres;
Rotterdamseweg 13
2628 AH Delft
015-2578575

winterstrooivoer 1 kg €1,95
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