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Ten geleide

Karin Uilhoorn (1966)

Milieu-effectrapportages (MER's) spelen daarbij een grote rol, maar ook diverse (veld)inventarisaties, het opstellen van

beheer- en inrichtingsplannen, natuurvisies en dergelijke behoren tot haar dagelijkse werkzaamheden. In de vrije tijd loopt zij
het liefst buiten en geniet van alles wat groeit en b(l)oeit. Karin heeft een grote affiniteit met de Nederlandse taal. Binnen het

nieuweredactieteam redigeert ze allerlei artikelen en verzorgt tevens de eindredactie. Haarjarenlange lidmaatschap van het

Genootschap Onze Taal zal daarbij zeker van pas komen. Ook natuurfotografie is een grote hobby van Karin. Naar alle

waarschijnlijkheid zullen jullie dan ook meermalen foto's van haar hand in de Twirre' afgedrukt zien. In de toekomst misschien

ook wel in kleur?

Romke Kleefstra (1972)
Romke zit sinds de nazomer van 1998 in de redactie van 'Twirre'. In die redactie redigeert hij vogelartikelen, neemt hij
interviews af voor het Friese Veld en is hij sinds het aantreden van de nieuwe redactie hoofdredacteur. De Akkrumer is

werkzaam bij SOVON Vogelonderzoek Nederland en houdt zich in Fryslan bezig met de coördinatie van SOVON-projecten.
Daarnaast is hij actief met een keur aan vogelinventarisaties en vogeltellingen, broedbiologisch onderzoek en veel veldwerk

voor organisaties als FFF, SOVON, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en de Wadvogelwerkgroep. Buiten dat maakt Romke

popmuziek.

Sietske Rintjema (1972)
Sietske heeft, vanuit grote belangstelling voor natuur en de intentie om te proberen meer aan natuurbehoud en natuur-

bescherming te kunnen doen, op de Agrarische Hogeschool Larenstein in Velp de studie Natuur- en Landschapstechniek

gedaan. Sinds zij (vanaf begin 1998) samen met Klaas Jager in Jonkerslan woont, hebben de (biologische) bloemen- en

groententuin, de hoogste prioriteit. Daarnaast worden in de vrije tijd de laatste jaren op bescheiden schaal losse

waarnemingen van dagvlinders genoteerd voor de Vlinderstichting, worden bijzondere vondsten van planten, zoogdieren,

(broed)vogels, reptielen en amfibieën aan de betreffende instanties doorgegeven en wordt vanaf dit jaar ook een proefvlak op

eekhoornnesten geteld voor de Zoogdiervereniging. Sinds begin 1999 zit Sietske in het bestuur van de FFF. Sietske is

beroepsmatig werkzaam bij It Fryske Gea als medewerkster 'planning en onderzoek'. Bij It Fryske Gea heeft zij, naast het

coördineren van de inventarisaties van planten en dieren in alle terreinen van It Fryske Gea, ook een adviserende rol bij het

maken van nieuwe beheersplannen, beheersevaluaties, openstellingsdiscussies en andere zaken in de terreinen die hun

invloed kunnen hebben op de hier voorkomende planten en dieren. Tijdens het werk komt het er evenwel niet zo vaak van dat

ook daadwerkelijk zelf aan veldbiologisch onderzoek kan worden gedaan. Wel is zij breed geïnteresseerd en probeert van alle

biologische groepen iets mee te pikken, door bijvoorbeeld zo nu en dan eens mee te lopen met medewerkers en vrijwilligers.

Apple Bles (1963)

Appie verzorgt sinds kort de ledenadministratievoor Twirre'. Daarnaast regelt hij het overleg met de drukker en verleent,

indien nodig, assistentie bij de lay-out van het tijdschrift. Vanaf juni 1999 is Appie werkzaam als productiemedewerker bij een

luchtkussenfabriek in Grouw. In zijn vrije tijd doet hij inventarisaties en onderzoek naar roofvogels voor de Werkgroep
Roofvogels Nederland (WRN) en SOVON. Dit gebeurt in overleg met It Fryske Gea en Staatsbosbeheer. Naast het

inventariseren ringt Appie (sinds vorig jaar) ook nestjongen van roofvogels. Verder probeert hij zijn kennis uit te breiden naar

alles wat er leeft in de natuur; zo volgt hij op dit moment een cursus Faunabeheer. Als er nog tijd over is, is Appie aan het

hardlopen.

Miranda Klaij (1977)
Miranda heeft vanwege haar interesse in de natuur biologie gestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam. De

lerarenopleiding biologie heeft ze daar in 1998 afgerond. In plaats van voor de klas te gaan staan is ze verder gegaan met

studeren. Sinds september 1999 studeert ze “Groene Ruimte/ Natuurbeheer" aan het van Hall Instituut in Leeuwarden, wat

een verkorte opleiding voor twee jaar is. In de redactie van Twirre zal ze o.a. de lay-out verzorgen. De Koudumer is vaak in

het veld te vinden, voornamelijk achter de vogels aan. In de herfst en winter kijkt ze veel naar Kleine Zwanen en andere

wintergasten. In het voorjaar doet ze broedvogelinventarisaties en in de zomer en herfst andere tellingen.

Karin heeft de studie Biologie gevolgd aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en met succes afgerond. Haar studierichting was

vegetatiekunde, maar inmiddels heeft zij zich verbreed tot een meer algemene veldbioloog.

Tegenwoordig krijgen naast flora en vegetatie ook steeds meer diergroepen haar aandacht. Niet alleen vogels, maar ook

zoogdieren, amfibieën, reptielen en insecten (vnl. dagvlinders, libellen en sprinkhanen) hebben haar belangstelling. Na haar

studie heeft Karin een jaar lang bij de provincie Noord-Holland gewerkt als inventarisatiemedewerker. Begin 1992 is zij naar

Fryslân verhuisd en sinds die tijd werkzaam op het hoofdkantoor van Ingenieursbureau ‘Oranjewoud’ BV te Heerenveen. Als

ecoloog verzorgt zij daar de inbreng van het onderdeel natuur in verschillende kleine en grote(re) projecten.


