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Tijdens de jaarvergadering van 2017 werd het idee
geopperd om een ledendag te organiseren
aangezien de afdeling 45 jaar bestond. Een goed
idee dat niet meteen een vervolg kreeg. Maar wat
in het vat zit, verzuurt niet. Afgelopen zaterdag 1
juni was het zover; de “Kom en beleef de natuurdag” op het terrein van Arie de Lint te Oude-Tonge.
Een programma bestaande uit een vrij
toegankelijke markt en een aantal excursies. Om
13.00 uur stond een ieder gereed om het bezoek te
ontvangen. Best spannend, want hoeveel mensen
zouden op ons feestje afkomen?

Alvast even voorproeven voor de bezoekers komen.

Er waren diverse kraampjes waar van alles te zien en te doen was. Een kraam over het
onderwaterleven in zoet- en zoutwater met waterdiertjes en wieren, het houden van bijen, vogels, het
proces van schaap tot wol en een demonstratie over het vlechten van bijenkorf. Kinderen konden ook
zaadbommen maken en braakballen pluizen. Veel belangstelling trokken de kramen waar wat te
smikkelen en te smullen was. Van brandnetel met kaas pannenkoekjes, banaan met zeesla tot
ganzenragout en van bloemenloempias tot vlierbloesemlimonade. Jong en oud liet het zich goed
smaken. De excursies struinen in de sloot en de wildplukwandeling trokken ook veel belangstelling. De
gehele middag was er publiek te vinden op en rondom het terrein aan de Oudelandsedijk te OudeTonge.
Als voorzitter kijk ik met wat vermoeide voetjes
maar vooral een zeer tevreden gevoel terug.
Een flinke groep IVN’ers heeft zich ingezet om
van deze middag een succes te maken. En daar
komt best wel wat bij kijken, zowel in de
voorbereiding als de dag zelf. Anja, Lenie, Carla,
Ineke, Linda, Anne, DirkJan, Kirsten, Mary,
Marleen, Arie, Monique, George, Jos, Cor,
Corrie, Hans, Esther, Ger, Rob, Ina, Conny en
Joke nogmaals dank voor jullie geweldige inzet.
Braakballen pluizen; welke muis heeft de uil gegeten?

Ik schat in dat we gedurende de dag zo’n 60
mensen, jong en oud, hebben mogen
ontvangen en laten genieten. We hebben op
een mooie manier laten zien waar IVN GoereeOverflakkee voor staan en wat we kunnen.

Bloemen loempia’s; bijna te mooi om op te eten .

Onze Lenie is er klaar voor.

Wat ligt er onder de binoculair?

Staafwants en diverse poelslakjes.

