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Doorgeven van adreswijzigingen 

 

Gelukkig geven de meeste leden die 
verhuizen hun adreswijziging keurig door aan 
het secretariaat van de NVL. Helaas is echter 
niet iedereen daar even zorgvuldig in. Een 
van de gevolgen daarvan is dat men de 
Brachytron en Nieuwsbrief niet meer 
ontvangt, althans niet op het nieuwe adres. 
Dat is vervelend voor de abonnee maar ook 
voor de NVL, want de portokosten gaan wel 
door en verdubbelen zich zelfs als men hun 
periodieken alsnog opgestuurd wil hebben. 
Hierbij nogmaals het dringende verzoek 
adreswijzigingen tijdig door te geven aan het 
secretariaat van de NVL en dit uitsluitend 
schriftelijk te doen (niet per mail!).  
 

Gerard Abbingh, 
Secretaris. 

NVL excursies 2002 

 

Libellenweekend 5-6 -7 juli 
 

En ook deze zomer is er weer een 
libellenweekend. Onze uitvalbasis wordt ‘t 
Woold bij Winterswijk. Aangezien we een 
aantal jaren geleden ook al in Winterswijk 
waren, zullen we deze keer een kijkje over de 
grens nemen. 
Gedacht wordt aan het Zwillbrockerveen en 
de Duitse kant van het Aamsveen en het 
Haaksbergerveen.  
We overnachten op camping Rookshuus, van 
de familie De Groot. In principe kamperen we 
en kunnen we voor dia-presentaties in een 
zaaltje aldaar terecht. 
Kookgelegenheid moeten we zelf 
meebrengen maar er zijn twee restaurants en 
een pannekoekenhuis in de omgeving. Vanaf 
15.00 zijn we welkom op de camping. 
Meenemen: tent, slaapzak, matje, lunch voor 
vrijdag, uitstekend humeur. 
Mensen met auto, graag nog even apart 
aangeven, er is beperkte parkeergelegenheid 
dus carpoolen wordt ten zeerste aangeraden. 
Kosten overnachtingen ongeveer 7 tot 10 
euro. Opgave bij Iris: 
irisniemeijer@yahoo.com 

 

Adres Rookshuus: Schoolweg 8 

7117 VP t Woold 

0543-56 44 91 

 

17 augustus 

Excursie naar het Bargerveen. 

Bestuurssamenstelling 

 

Binnen afzienbare tijd zal het bestuur van 
de NVL een gedwongen 
gedaanteverwisseling ondergaan.  
 

Tijdens de ledenvergadering in 2003 zullen 
Willem-Jan Hoeffnagel (Penningmeester), 
Michiel van der Weide 
(Waarnemingencoördinator) en Gerard 
Abbingh (Secretaris) statutair moeten 
aftreden. Zij hebben dan 6 jaar onafgebroken 
zitting gehad in het bestuur en zijn daarom 
niet herkiesbaar. Het bestuur is daarom 
vroegtijdig op zoek naar mensen die er voor in 
zijn een van bovenstaande functies over te 
nemen. Voor de continuiteit van de vereniging 
is het van groot belang dat tijdens de 
ledenvergadering van 2003 er in 
bovengenoemde functies nieuwe mensen 
kunnen worden benoemd.  
Aarzel dus niet en stel U beschikbaar. 
Tijdrovend is het werk zeker niet en een 
vergaderfrequentie van 2 maal per jaar kan 
toch ook geen probleem zijn. In dit verband is 
het bestuur heel blij dat de aftredende 
Nieuwsbrief-redactie zo snel opvolgers heeft 
gekregen in de personen van René Manger en 
Henk Bunjes. Daarnaast is de functie van 
voorzitter nog steeds vacant. Ook voor deze 
functie zoekt het bestuur dringend een 
kandidaat.  
 

Lid zijn van een vereniging is mooi en dat 
allerlei mensen leuke dingen voor de leden op 
touw zetten is ook mooi, maar het kan niet zo 
zijn dat al het werk door steeds dezelfde 
mensen moet worden gedaan. Dus nogmaals 
de oproep: meldt u aan voor een van de 
bovengenoemde functies. Eerst vooraf 
informatie inwinnen omtrent de inhoud van de 
functie kan natuurlijk ook, bij de 
bovengenoemde personen. In 2003 zullen 
Dick Groenendijk (Redactie Brachytron) en 
Job Teeuwen (Activiteiten-coördinator) ook 
aftreden. Zij zijn echter (zonder tegenbericht) 
herkiesbaar. Iris Niemeijer (Activiteiten-

coördinator) treedt in 2004 af.  
 

Niet zozeer van belang van speciale soorten, 
maar meer van belang voor spectaculaire 
aantallen van verschillende soorten. Het hoeft 
niet allemaal zeldzaam te zijn om ons te 
kunnen boeien. Bovendien krijgen we een 
fraai beeld van het Bargerveen, dat met zijn 
2000 ha. voor Nederlandse begrippen tot de 
grootste hoogveenterreinen behoort. 


