NIEUWSBRIEF
Van het bestuur
Soms is het wel eens goed om de vruchten van je activiteiten
eens duidelijk te zien. Doorgaans zijn dat vrolijke gezichten en
dankbare reacties, maar ook tastbare producten. Zo staan
verspreid door de gemeente Ermelo bomeninformatiebordjes
met het logo van het NMP erop. Ook de informatiebordjes
langs de bomenroutes zijn mede door het NMP uitgezocht.
Maar deze herfst waren ook letterlijk de vruchten van een
inspanning zichtbaar. Bij Groot Horloo hebben kinderen van
de Goede Herderschool in het voorjaar van 2011 bomen geplant. In het najaar 2013 droegen de bomen volop vruchten.
Op bladzijde 2 van deze nieuwsbrief staat er meer over. Verder is er een nieuw bestuurslid. Arjen van de Nadort stelt zich
in deze nieuwsbrief voor. Hij is de opvolger van Gerard van
Ruiten. Gerard kon zijn werk niet meer combineren met de
bestuursactiviteiten. Hij blijft zich wel inzetten voor het NMP.
Met name excursies zal hij blijven leiden. Op de website kunt
u zien dat we Gerard niet met lege handen het bestuur hebben doen verlaten. Ook via deze nieuwsbrief willen we hem
nog eens (publiekelijk) bedanken. De OpenDeur op 30 november trok belangstellenden naar de presentatie en lezing over
Oud Groevenbeek.
Verder is het NMP zeer actief met het milieu.
De werkgroep stond onder meer op de gemeentelijke bijeenkomst over isolatiemogelijkheden van een woning. KeepitCleanDay
was een succes en zal zeker in 2014 herhaald
gaan worden.
Het NMP wenst u goede feestdagen en een
mooi, maar ook een vruchtbaar en duurzaam 2014!
Een greep uit de agenda:
♦

♦

15 dec Delta Schuitenbeek
excursie (winter)vogels

14.00 - 16.00 uur

Nulde

6 jan Nieuwjaarsreceptie

Gemeentehuis

♦

♦

♦

♦

♦

25 jan OpenDeur NMP
Ermelo van boven
15 feb Bosuilen/Sterren
excursie

..

Mijn naam is Arjen van
de Nadort en ik woon
nu 18 jaar in Ermelo.
Sinds kort ben ik lid
van het bestuur van de
Stichting Natuur- en
MilieuPlatform.
Mijn professionele achtergrond ligt in de techniek
en betrof advisering van professionele verlichting
in gebouwen als scholen, kantoren, ziekenhuizen
enz.. Hierbij spelen altijd milieuaspecten een rol,
met name energiebesparing gekoppeld aan economische waarden tellen zwaar. Minder energieverbruik en dus minder CO2 uitstoot is het doel en
dit nu is ook een belangrijk onderwerp bij het
NMP.
Nu ik gepensioneerd ben heb ik tijd en belangstelling om mij in te zetten voor zaken als natuur en
milieu; voorheen ‘gebruikte’ ik de natuur voor het
“weekend onthaast wandelingetje”.
Het educatieprogramma van het NMP breidt zich
verder uit en is bijzonder belangrijk om bij onze
jeugd belangstelling op te wekken voor de natuur, vooral in de directe omgeving. Daarnaast
om hen het verschil te leren tussen het dagelijks
leven en de natuur, immers in de natuur heb je
geen beloning of straffen, alleen maar consequenties.

19.00 - 21.00 uur

De Witte Heide

Ik doe graag mijn best.

De Witte Heide
11.00 - 15.00 uur

De Witte Heide

22 feb OpenDeur NMP
sterren

11.00-15.00 uur

11 maart Tuinen
sier/moestuin

19.30 - 21.30 uur

29 maart OpenDeur NMP
‘s Heeren Loo

11.00 - 15.00 uur

10 mei Vroege Vogels
excursie

Even voorstellen

Genoeg zaken om je druk over te maken, want
zoals Hugo Raes (Vlaams schrijver) eens zei: ‘Hoe
zouden politici kunnen optreden tegen lucht, water en milieuvervuiling, ze zitten zelf in de raden
van beheer van de verantwoordelijke
industrieën’. Vandaar ook het belang van het
NMP.

20.00 - 22.00 uur

♦

december 2013, jaargang 9, nr. 3

De Witte Heide
De Witte Heide
Groevenbeek
7.00 - 10.00 uur

Zie voor meer informatie en openingstijden
thuisbasis De Witte Heide: www.nmpermelo.nl

Resultaat Boomfeestdag 2011
In 2011 hebben leerlingen van basisschool de Goede
Herder op het landgoed Groot Horloo bomen geplant.
Het thema was ‘Bomen smaken naar meer’. De leerlingen plantten destijds onder meer noten, kersen, tamme
kastanjes, appels, hazelnoten, kweeperen en mispels. In
groepjes staan deze bomen langs het wandelpad om het
kasteel. In het najaar van 2013 droegen de bomen volop
vruchten. Het NMP heeft het resultaat vastgelegd en in
een vorm van een poster de school aangeboden.

Werkgroep Milieu – najaar 2013
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Om een indruk te geven waar onze Werkgroep dit najaar
mee bezig is geweest onderstaand een puntsgewijze opsomming.
De folder ‘Zonne-energie’ is geactualiseerd en wordt nu nog
bekeken ten aanzien van de lay-out. Daarna kunnen bij voldoende bemensing ook de andere folders (met name
'Repareren' en 'Weinig kilometers op de eettafel') worden
geactualiseerd.
De NEE/JA-sticker op de brievenbus beoogt de hoeveelheid
ongeadresseerd reclamedrukwerk aanzienlijk te beperken,
maar wel de weekbladen (met daarin de officiële mededelingen van de gemeente) toe te laten. Om het NEE te omzeilen
heeft de reclamebranche twee slimmigheden bedacht: a)
stop extra folders als bijlage bij een weekblad en b) laat je
reclame enkele malen per jaar verschijnen en noem het een
periodiek. Onderzoek heeft de Werkgroep geleerd dat er
maar één remedie is: plak een NEE/NEE-sticker op de brievenbus, maar dan krijg je de weekbladen ook niet meer. Wie
de weekbladen niet wil missen, kan zich troosten met de
ervaring dat de NEE/JA-sticker het merendeel van het ongevraagde drukwerk uit de brievenbus houdt. De uitzonderingen zijn hinderlijk, maar als zodanig helaas onvermijdelijk.

Tijdens de OpenDeur in De Witte Heide op 26 oktober verzorgden leden van de Werkgroep een presentatie over Isoleren. Het aantal bezoekers was beperkt, maar de interesse
gedetailleerd en de belangstelling groot.
Op dezelfde datum verzorgden leden van de Werkgroep tijdens de Nacht van de Nacht bij de Schaapskooi een presentatie over milieuvriendelijke verlichting.

Oproep Werkgroep Milieu
De werkgroep zou graag meer aandacht willen geven aan het
onderwerp Afval. Gedacht wordt aan meer voorlichting over
de juiste wijze van sorteren van afval en inventariseren van
meer duurzame bestemmingen van afval. Het project wacht
op iemand die het kan aanpakken.

Ermelo is Zo!
buitenles
heide

Verzoek secretariaat
Een nieuw adres of e-mailadres gekregen ? Wilt u deze
aan ons doorgeven. We kunnen u dan nog beter van onze activiteiten op de hoogte brengen.
Hartelijk dank voor uw medewerking. info@nmpermelo.nl

De Werkgroep heeft contact gelegd met mw. René van de
Haar, in Ermelo steunpunt van de 'Makkelijke Moestuin'. Zij
gaat meedoen aan de ontwikkeling van de schooltuin bij basisschool de Vlinderboom.
De Werkgroep Educatie en de Werkgroep Milieu hebben zich
gepresenteerd aan een groep ouders van kinderen van De
Vlinderboom. We werden heel positief ontvangen. Duurzaamheid is heel belangrijk.
Tijdens de avond over Isolatie en ventilatie op 27 november,
georganiseerd door de gemeente Ermelo en Veluwe Duurzaam, heeft de Werkgroep actief bijgedragen door zowel
met een stand aanwezig te zijn, als ook door zitting in het
discussiepanel te nemen. Heel wat mensen kwamen geïnteresseerd een kijkje nemen bij de stand.
Een start is gemaakt met de voorbereiding van activiteiten
rond de Warme Truiendag (vrijdag 7 februari 2014).
Uit het voorgaande blijkt dat met enkele projecten door
gebrek aan menskracht thans niet kan worden gestart. Wie
de gelederen van de Werkgroep wil versterken (in het algemeen, of alleen voor een bepaald project) is hartelijk welkom.

Word donateur van de Stichting NMP

minimaal € 7,50 per jaar

Afval van de straat
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De landelijke 'Keep it Clean Day' is in Ermelo geïntroduceerd door Truus Romijn en Bernadette Vrijling, beiden
lid van de LETS-ruilkring in Ermelo. Vanuit het NMP deed
Otto Volgenant, ook lid van LETS, mee. Versterkt met
Arjen van de Nadort (eveneens NMP) heeft dit groepje
een succesvolle opruimdag georganiseerd. Onder de noemer 'Ermelo Schoon' is er vrijdag 20 september veel zwerfafval opgehaald. De basisschool de Vlinderboom heeft 's ochtends aan deze actie deelgenomen in het kader
van hun project Duurzaamheid. Han Kattenwinkel en Joke Pieters begeleiden dit project vanuit het NMP permanent. Ook de Arendshorst heeft 's morgens deelgenomen.
De Speulderbrink en een paar klassen van CC Groevenbeek hebben 's middags hun
bijdragen geleverd. De wethouders Tom Nederveen en Laurens Klappe bezochten 's
morgens de scholen en bespraken met de leerlingen de zwerfvuilproblematiek.
Gemotiveerd zijn de leerlingen al dan niet samen met de wethouders aan de slag
geweest.
's Middags sloten burgers van Ermelo zich vanuit de
Muziektent op het Weitje bij de actie aan. De gemeente
Ermelo heeft aan de actie medewerking verleend met
het uitlenen van grijpers en het ophalen van door de
deelnemers verzamelde zwerfvuil. De medewerking van
De Zaak van Ermelo met koffie en heerlijke Flammkuchen heeft tal van Ermelo-Schoonmakers goed gedaan.
De al met al verzamelde hoeveelheden zwerfvuil waren indrukwekkend: zeker zijn
zo'n 60 gevulde vuilniszakken afgevoerd. Ermelo is er schoner van geworden. De organisatoren rekenen er op dat de deelnemers nog meer gemotiveerd zijn geraakt om
zelf geen afval op straat te gooien, maar integendeel af en toe wat door anderen
gedropt zwerfafval op te pakken en in de kliko te doen. Ieder, jong of oud, kan zich
bij het NMP aanmelden voor een grijper, een hesje en goede handschoenen om op
een passend moment zelfstandig aan de slag te gaan en een zelfgekozen stukje dorp
van zwerfafval te ontdoen: Ermelo schoon!
Het voornemen is om in september 2014 weer de Keep it Clean Day te houden. We
zullen dan opnieuw graag gebruik maken van de hulp die de landelijke organisatie
'Supporters van Schoon' aanbiedt (landelijk hebben al 100.000 mensen zich als supporter van schoon laten registreren). Wilt u ook een uurtje of meer meewerken aan
de organisatie in Ermelo en/of aan het schoonmaken? U kunt zich nu al aanmelden
met een mailbericht aan info@nmpermelo.nl.
Overigens: de gemeentelijke schoonmaakdag vindt naar verwachting in maart 2014
plaats. Een voorjaars- èn een najaarsschoonmaak zijn beide nuttig en de deelnemers
vinden het nog leuk werk ook.

Bekijk de website

www.nmpermelo.nl

Orion
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Misschien wel het mooiste sterrenbeeld aan onze hemel is het sterrenbeeld
Orion. Het is in de wintermaanden goed in zuidelijke richting te zien. Door de
heldere sterren en zijn vorm is het makkelijk te vinden. Vroeger zag men er
een jager in deze vorm. Tegenwoordig spreekt men vaak over het zandlopertje. Orion heeft sterren waarvan met blote oog te zien is dat ze anders zijn
dan ‘gewone’ sterren. Linksboven staat de rode reus Betelgeuze. Een ster
aan het einde van zijn leven en die rood licht uitstraalt. Rechtsonder staat
Rigel, een zogeheten blauwe reus. In het midden staan drie heldere sterren
op een rij. De derde, iets zwakker, staat iets boven de lijn. Deze stand van
sterren heeft de Franse ingenieur Bauval gekoppeld aan de grote piramiden
van Gizeh, een van de zeven wereldwonderen uit de Oudheid. Ook deze piramiden staan in een rij, waarbij de derde kleinere iets van de lijn afwijkt. Het
idee groeide dat de Egyptenaren het hemelse verschijnsel geprojecteerd
hadden op aarde. Orion ligt naast de melkweg, een lichtende baan van miljarden sterren aan het firmament. Zo
liggen de piramiden naast de rivier de Nijl. De schachten in de piramide van Cheops gaan vanuit de Koninginnekamer en de Koningskamer richting belangrijke sterren zoals de toenmalige Poolster, naar Sirius de helderste ster aan
de hemel, naar sterrenbeeld de Kleine Beer en naar de linkse ster van de gordelsterren van Orion. Bauval combineert deze schachten met citaten uit de piramideteksten waaruit zou moeten blijken dat de schachten de banen
zijn waar langs de zielen reisden. Deze opvatting over de ligging van de schachten en het begrafenisritueel is op zijn
minst discutabel te noemen.
Onder de gordel van Orion zijn nog drie ‘sterren’ zichtbaar. De middelste daarvan is echter geen ster maar een nevel van waterstofgas. Hier worden nieuwe sterren gevormd. Het is als het ware een kraamkamer van sterren. Met
een verrekijker is deze nevel te zien als een vlekje en niet meer als een puntje zoals de
‘echte’ sterren. In het sterrenbeeld zijn ook stofwolken zoals de paardenkopnevel. Een
stofwolk die, niet zichtbaar met het blote oog, afsteekt tegen een helder deel van Orion.

Heeft u een Biocom die buiten gebruik is of wilt u graag een
Biocom hebben?
Voor nadere informatie en contact: info@nmpermelo.nl of
telefoon (0341) 495212 of 560682

Contactgegevens:
Gert Schuurman
Zwaluwstraat 47
3853 CB Ermelo
Tel.: 0341 55 41 26
Website: www.nmpermelo.nl
Twitter:@NMPErmelo
E-mail: info@nmpermelo.nl
Bankrek.: 39 77 56 402

Werkgroep Thuiscomposteren
troubleshooters voor composteren
Advies energiebesparing of zonnepanelen.
Geheel vrijblijvend en niet gebonden:
Piet de Zwarte
Lid van de werkgroep Milieu
pdezwart@xs4all.nl
OPROEP
De Stichting zoekt vrijwilligers die willen meehelpen in de buitenlessen van onze projecten.
Belangstelling ? info@nmpermelo.nl of tel. (0341) 554126
Uw huisdrukker met een groen hart!
Lees alles over onze MVO inspanningen op: www.copy.nl/mvo

