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De Stichting NMP zal vol goede moed het jaar 2012 in-
gaan. Na een bewogen jaar zijn er weer volop plannen. 
Het NMP zal zich blijven inzetten voor een fraai, natuurlijk 
Ermelo en een schoon milieu. Hoog op haar actielijst staat 
het werken aan duurzaamheid in de gemeente. De werk-
groep Milieu heeft al meerdere folders het daglicht laten 
zien omtrent duurzaamheid. De nieuwste folder is gericht 
op het kopen van streekproducten om zo het milieu min-
der te belasten door het vervoer van de producten zo 
klein mogelijk te houden. Ook het stimuleren van duur-
zaam bouwen, het plaatsen van zonnepanelen, gebruik 
van LED-lampen, bewuster douchen e.d. zal onder de 
aandacht van de bevolking worden gebracht. Daarnaast 
zullen er weer excursies georganiseerd gaan worden. Het 
realiseren van een routeboekje is al in onze gedachten 
geworteld. Het werkbudget is echter beperkt en we zullen 
op zoek gaan naar sponsoren voor bepaalde activiteiten. 
Ook hopen we nieuwe donateurs binnen te halen. 
 
Voorlopig hebben we een onderkomen voor ons materiaal 
aan de Kerklaan. In de toekomst kunnen we mogelijk ook  
een deel van het pand gaan gebruiken als werk– en ver-
gaderruimte. 
  
Er zijn eerste contacten gelegd met de Stichting Natuur- 
en Milieubescherming Putten. In 2012 gaan we, waar mo-
gelijk, samenwerken. De doelstellingen lopen niet ver uit-
een en er zijn veel raakvlakken. Het NMP wil, in samen-
werking met Astra Alteria, weer een sterrencursus voor 
kinderen gaan organiseren. De lesprojecten zijn de scho-
len aangeboden en op moment van dit schrijven zijn er al 
scholen die er gebruik van hebben gemaakt. 
Het NMP heeft 15 jaar samen met de gemeente de jaar-
lijkse boomfeestdag verzorgd. In de bibliotheek is er in 
november een minitentoonstelling geweest. Ook is er een 
brochure t.g.v. 15 jaar boomfeestdag uitgegeven. Op 
bladzijde 3 van deze nieuwsbrief blikt Joke Pieters terug 
naar 2008: Boom zoekt kind. 
We hebben een project aangemeld voor de inspiratieprijs 
2011, georganiseerd door Pinel, Rabobank en de gemeen-
te Ermelo. Helaas werd ons project niet uitgekozen, maar 
we proberen, ondanks dat, het project toch te realiseren. 
Van 9 januari t/m 18 februari 2012 is er een NMP-
tentoonstelling op de bovenverdieping van de Wereldwin-
kel Ermelo. Het accent ligt op duurzaam. Naast natuur zal 
er aandacht zijn voor zonnepanelen en andere vormen 
van wat nu nog ‘alternatieve’ energie wordt genoemd, 
duurzaam bouwen, composteren e.d. 
 
We wensen u een goed, gezond en groen 2012 toe. 
 

 

Warme Truiendag 2012 
 

 

Op 10 februari 2012 wordt voor de derde achtereen-
volgende keer in Ermelo de Warme Truiendag geor-
ganiseerd door de werkgroep Milieu van het NMP.  
De Warme Truiendag is een landelijke actie op initia-
tief van het Klimaatverbond. De dag vindt ieder jaar 
plaats begin februari vanwege de verjaardag van het 
Kyotoprotocol.  
De afgelopen jaren hebben plaatselijke beroemdhe-
den de Ermelose pauw op het Pauwenplein een trui 
aangetrokken om aandacht te vragen voor energie-
besparing. Het idee is dat wie zich goed kleedt, de 
verwarming minder hoog hoeft te zetten. Als ieder-
een dat doet levert dat veel energiebesparing op. In 
de Ermelose media, maar ook op de regionale televi-
sie werd aandacht besteed aan de pauw met zijn 
warme trui.  
Vorig jaar hebben drie scholen deelgenomen aan de 
Warme Truiendag, nl. de Cantharel, de Waterval en 
de Schakel. De scholen zetten voor een dag de ver-
warming een paar graden lager en vroegen hun leer-
lingen zich extra warm te kleden. In de lessen werd 
aandacht besteed aan energiebesparing en de im-
pact van energieverbruik op het milieu. De leerlingen 
met de mooiste of warmste outfit kregen vrijkaartjes 
van Calluna als prijsje.  
In 2012 zal de Warme Truiendag in een ander jasje 
gestoken worden. Hoe de dag er precies uit zal zien 
is nog een verrassing. Iedereen die mee wil doen, 
zowel zakelijk als particulier, is van harte welkom.  
Aanmelden via info@nmpermelo.nl  

Nieuwe uitgave 
Het laatste exemplaar  
van het boekje Romeins 
Marskampwandelroute 
was verkocht.  
Er is een geactualiseerde  
uitgave verschenen die  
in kleur is vormgegeven. 
 
Het boekje is verkrijgbaar 
bij de plaatselijke boek- 
handels en de VVV. 

Tentoonstelling in de 
Wereldwinkel Ermelo 

 
NMP 20 jaar 
Natuurlijk Duurzaam 
9 januari  t/m 18 februari 2012  
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Het is gelukt! De gemeente Ermelo is verkozen tot de 
‘Groenste stad van Nederland’. Ermelo gaat nu Europa 
in. Het NMP heeft haar medewerking verleend aan de 
realisatie van een fietsroute-
boekje. Het boekje, nu met een 
gouden ster, is nog in beperkte 
oplage verkrijgbaar. In het 
boekje is de route aangegeven 
die de jury van Entente Florale 
heeft afgelegd. Als u een tele-
foon met een QR-reader heeft 
kunt u ter plekke meer achter-
grondinformatie van onze web-
site halen als aanvulling op de 
tekst in het boekje. 

         Houd de warmte binnen 
 
De Werkgroep Milieu heeft winkeliers in Ermelo bena-
derd om hun winkeldeuren niet open te laten staan als 
het koud is. Want open deuren laten warmte uit de win-
kel vervliegen (het zgn. voor de vogeltjes stoken). Onze 
actie past in het kader van de landelijke actie; zie 
www.houddewarmtebinnen.nl. Om duidelijk te maken 
dat de klant welkom is terwijl de winkeldeur gesloten is, 
zijn bordjes "OPEN" aangeboden. Misschien heeft u ze 
al gezien op tal van winkeldeuren in Ermelo. 
In het algemeen zijn de reacties overwegend positief: 
de energierekening liegt er immers niet om als de ka-
chel loeit met open deuren! En het personeel vindt het 
ook niks. Maar er is aarzeling: komen de klanten wel 
binnen als de winkeldeur dicht is? Het bordje is wel 
duidelijk, maar toch. En hoe gaat het met de impuls-
aankopen? 
  
Als lezer van de Nieuwsbrief vragen wij uw medewer-
king. Complimenteer de winkelier als de deur dicht is 
en het bordje "OPEN" er hangt. Is de deur open en 
vliegt de warmte energieverspillend weg, laat dan 
vriendelijk blijken wat u daarvan vindt. Maak een beetje 
gebruik van uw koningsschap. Immers: de klant is 
koning. 
Een dichte deur bij koud weer: goed voor de duur-
zaamheid, goed voor de gezondheid van het personeel 
en lagere stookkosten voor de winkelier. 
  
Namens de Werkgroep Milieu: Wies van Konijnenburg 
en Otto Volgenant 

Informatiefolder 
 
De werkgroep Milieu heeft een nieuwe folder uitgebracht. De 
titel: “Weinig kilometers op de eettafel”. In deze folder zijn 
adressen vermeld waar men producten uit de streek kan ko-
pen. Een bijdrage aan de duurzaamheid van Ermelo: minder 
transport dus minder milieubelasting, minder energie verbruik 
en stimulering plaatselijke economie. Op woensdagavond 31 
augustus 2011 kregen de leden van de commissie 
Samenleving en de commissie Bestuur en Middelen van de 
gemeenteraad van Ermelo een eerste exemplaar aangeboden. 
Tevens werd er aandacht besteed aan het schenken van 
kraanwater in plaats van water uit  
flessen. Han Kattenwinkel gaf op  
ludieke wijze aan dat het beste  
water hier gewoon in de grond zit  
en naar boven gehaald wordt.  
De commissieleden kregen een  
kan met echt Ermeloos drink- 
water voorgezet. Er werd positief  
op het initiatief gereageerd.  
Verheugend was het feit dat  
tijdens een volgende vergadering 
de kannen gebruikt werden. Een 
eerste stap in de richting van een 
duurzaam Ermelo is gezet. 
 
Han Kattenwinkel  
foto Grietje-Akke de Haas 

Het basisschoolproject  
Ermelo is Zó! 
 

 Een onderdeel van het pro-
ject is een DVD. Er zijn op-
names gemaakt van ge-
meente Ermelo vanuit de 
lucht. Een jongen ziet zo de 

krijgt dan ‘flashbacks’ naar zijn activiteiten in dat ter-
rein. Zo heeft hij boswachters ontmoet, mensen van 
Groennetwerk, die hem iets vertelden over de natuur 
ter plekke.  
U krijgt de gelegenheid om deze DVD te zien tijdens 
de tentoonstelling boven de Wereldwinkel. 
 

Activiteiten: 
Tentoonstelling boven de Wereldwinkel  
             9 januari t/m 18 februari 
Bosuilenexcursie en sterren kijken               20 januari 
Excursie naar Dusseldorp           4 februari 
 
Bekijk onze website en persberichten voor aanvullen-
de activiteiten en eventuele wijzigingen.  



15 JAAR BOOMFEESTDAG: UITGELICHT  
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De Korenbloem: Eldorado in het groen 
Mevrouw Haalboom (1928) is geboren en opgegroeid in Rhenen. In 1957 solliciteerde zij 
naar een baan als hoofdkleuterleidster bij de Korenbloem ( '... in aanbouw...').  Zand en ste-
nen, dat trof ze aan bij haar allereerste kennismaking met de Korenbloem.  
 
Mevrouw Haalboom herinnert zich nog de omgeving van de nieuwe school: er stond een 
hek omheen, van de Hoge Wal, ombuigend naar de Veldweg en dan weer terug richting de 
Smidsweg, een aantal bomen, kaal grasveld, betegeld schoolplein en een zandbak; 'verder 
was er niks'.  
Hoewel, niks...: Mevrouw Haalboom herinnert zich een aantal mooie kromme appelbomen; 
en hoge kastanjes binnen de omheining, tegen de omliggende tuinen aan. Die tuinen keken 
uit op het terrein van de Korenbloem (de naam bestond al vóór de school). De buren konden 
zo zien wat de kinderen deden, van meet af aan waren ze zeer bij de school betrokken. 
 
Wat opvalt in het verhaal van mevrouw Haalboom is de vanzelfsprekende omgang van leid-
sters en kinderen met de omringende, steeds groener wordende omgeving.  
'Er stonden een aantal 'staken' bij de deur; daar bleken zomaar pruimen aan te gaan groei-
en! En aan de kant van de Smidsweg en Veldweg groeiden bramenstruiken.  
We plukten en plukten, ongelofelijk! Bramen, pruimen, appels.  
 
Het was daar een eldorado!  
We lieten gewoon alles groeien en bloeien wat er opkwam. Blauwe klokjes, boterbloemen, 
madeliefjes in het gras, noem maar op.  De kinderen waren buiten altijd maar bezig in dat 
gras: met emmertjes op zoek naar rupsen (kijk juf, allemaal slangetjes!), lieveheersbeestjes.  
Als juf had je oren en ogen voor en achter. 80 kinderen, ze mochten overal komen in de 
tuin. 
We leefden met de seizoenen, naar buiten wanneer het maar kon; als de appelbomen bloei-
en knipten we een tak af voor in de klas, lieten zien hoe uit de bloesem de appels zouden 
groeien. Er werd voorgelezen onder de appelboom.  
 
We hadden in de tuin ook een vogelkerkhofje: er vlogen zich wel eens vogels dood tegen 
het raam. Met z'n allen naar buiten, kruiwagentje en schep mee: een grafje voor de vogel. 
Takje erop. Jarenlang heeft er ook een kat (met een blauw en een bruin oog) in de tuin gelo-
pen, tussen de kinderen. Nee, hij kwam niet binnen.  
 
We hadden ook elk jaar een tuinfeest; met Koninginnedag. 
We hesen de vlag, kinderen, ouders en de buren eromheen en dan zongen we het Wilhel-
mus en eigen gemaakte liedjes.'  
 
Een school in het groen heeft zo z'n voordelen: een jaarlijks terugkerende happening was 
het kamperen met de oudste kleuters. 
'Eerst gewoon naar school, om half vier naar huis en dan kwamen de vaders, met de tent-
jes. 
Die werden in het gras opgezet. Om 5 uur kwamen de kinderen, met een tasje, pyama, tan-
denborstel. Rond half zes kreeg iedereen patat. Daar zorgde Cocky voor.  
's Avonds maakten we een groot kampvuur met het hout dat de vaders mee hadden ge-
bracht. 
Kinderen eromheen en dan verhalen vertellen. De moeders kwamen aangesjouwd met pan-
nen soep, voor iedereen een beker. 
Nóg kom ik wel eens kinderen van toen tegen in het dorp en dan zeggen ze: wat was dat 
toen leuk, dat kamperen in de tuin!  
 
Met gepaste trots zegt mevrouw Haalboom: geen enkele school had zo'n tuin! Collega's van 
andere scholen zeiden wel eens: Ze hebben daar altijd feest!  
En zo was het!' 
 

het jaar 2008 

Uit het archief 
Leerlingen van de Beatrixschool plantten samen met wethouder Van den Bosch en oud-kleuterleidster mevr. Haalboom 3 rode beu-
ken, 3 moeraseiken, 7 bolesdoorns en een taxushaag in de Korenbloem.   
 
De eerste steen voor kleuterschool De Korenbloem werd op 16 maart 1957 gelegd. Mevrouw E.M. Haalboom is vanaf de opening van 
de school tot 1987 hoofdleidster geweest van De Korenbloem. Nadat de kleuterschool haar functie had verloren gebruikte het Leger 
des Heils het gebouw als kledingdepot. In 2004 werd het gesloopt waarna er huizen werden gebouwd. Als afronding van het geheel 
zijn er nu bomen en struiken geplant. De naam De Korenbloem blijft bestaan, nu als naam van de straat. 
Na het planten van de bomen aan de Korenbloem had Joke Pieters (St. NMP) een interview met 'juffrouw' Haalboom. 
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Contactgegevens: 

Gert Schuurman 
Zwaluwstraat 47 
3853 CB Ermelo 
Tel.: 0341  55 41 26 
Website: www.nmpermelo.nl 
E-mail: info@nmpermelo.nl 

 
 
Uilen zijn roofvogels die vooral 's nachts of in de schemering actief zijn. Nederland is niet erg rijk aan uilensoor-
ten. Van de in totaal 177 soorten uilen komen er slechts acht in Nederland voor, t.w. kerkuil, ransuil, bosuil, veld-
uil, steenuil, oehoe, sneeuwuil en ruigpootuil.  
Van deze acht soorten zijn de eerste vijf min of meer algemeen. De oehoe, sneeuwuil en ruigpootuil zijn een stuk 
zeldzamer en worden beschouwd als dwaalgasten. Sinds enkele  jaren broedt de oehoe weer in Zuid-Limburg. 
De Veluwe vormt het leefgebied van 4 soorten uilen, t.w. kerkuil, ransuil, bosuil en steenuil. 
's Winters verzamelen de ransuilen zich vaak in groepen van enkele tientallen op gemeenschappelijke slaap-
plaatsen, meestal in naaldbomen. Dit zijn de zo genoemde roestplaatsen. Hier slapen ze overdag, vaak dicht bij 
elkaar en bij voorkeur dicht tegen de stam aan om zo min mogelijk op te vallen. Uilen eten veel muizen en vogels. 
Onder aan de voet van de stam zijn vaak de braakballen te vinden, waarin schedeltjes, botjes, e.d. van de prooi-
en te vinden zijn. 
In de winter is de roep van het mannetje bosuil met name ’s avonds en ’s nachts goed te horen. In zachte winters 
begint de balts al in januari, maar meestal begint deze begin februari. 
Het vrouwtje bosuil zit in maart al op de eieren en in april worden de 
jongen geboren.  
 
Op vrijdagavond 20 januari 2012 zal er bij goed weer door het NMP  
een bosuilenexcursie gehouden worden op Landgoed  
’s Heeren Loo om de verdragende en kenmerkende lokroep  
van het mannetje te horen. Een absolute aanrader!! 
 
Aanmelden: mail info@nmpermelo.nl  of bel  554126     
Vertrek: 19.30 uur  Wereldwinkel Ermelo, Stationsstraat 23, Ermelo 
We gaan op de fiets naar ‘s Heeren Loo. 
Bij helder weer kijken we ook naar de sterren en planeten. 
 
Gerard van Ruiten 
 

Composteren in Napels en in Ermelo 
 
Al vele jaren heeft Italië problemen met het verwerken van afval. Bergen vuilnis langs de wegen (bij voorkeur net 
over de eigen gemeentegrens) en in de straten, stinkend in de warme zon, ratten te over. Er zijn te weinig stort-
plaatsen, de verbrandingsoven werkt niet goed en de maffia verdient schatten aan wat er tenslotte toch wegge-
ruimd wordt. Af en toe wordt zelfs vuilnis per trein naar Zuid-Duitsland of per schip naar Nederland geëxporteerd 
(in september van dit jaar 250.000 ton). Dat is natuurlijk extreem duur. 
Maar in Napels is het begin van de oplossing gevonden: composteren. Trouw (27-07-11) maakt melding van een 
kleine flat waar de bewoners samen een compostvat hebben aangeschaft en daarin het GFT deponeren. Stank 
weg, ratten weg, de hoeveelheid afval met een derde verminderd en ook nog mooie compost beschikbaar voor 
de potplanten en het tuintje. Uiteraard moeten de bewoners er nog aan wennen: gewone plastic zakken horen 
echt niet in het compostvat. Deze verbeteringen  trekken aandacht. Andere flats zijn geïnteresseerd: hoe moet je 
het doen en wat kost het. Het stadsbestuur denkt intussen ook al aan afvalscheiding, aan recycling, aan regelma-
tig laten ophalen, kortom aan al die maatregelen die wij gewoon vinden. 

Uw huisdrukker met een groen hart!Uw huisdrukker met een groen hart!Uw huisdrukker met een groen hart!Uw huisdrukker met een groen hart!    
Lees alles over onze MVO inspanningen op: www.copy.nl/mvo 

Deze nieuwsbrief is gedrukt op 120g Biotop FSC papier 

Bosuil overdag rustend in een naaldboom 

In Ermelo wordt veel in eigen tuin gecompos-
teerd, overwegend zonder problemen. Maar nog 
heel wat GFT wordt in de groene kliko's opge-
haald en naar de verwerker getransporteerd. 
Vermijd die kosten, al is het maar goeddeels, en 
ga ook zelf composteren. Het is een boeiend pro-
ces waarin de natuur het optimale recyclen over-
tuigend demonstreert. Wie niet zelf kan of wil 
composteren en een compostvat over heeft: de 
werkgroep Composteren zorgt er graag voor dat 
het terechtkomt bij iemand die zelf wil gaan com-
posteren maar bijvoorbeeld opziet tegen de aan-
schafkosten van een nieuw exemplaar. 
Stuur een e-mail naar info@nmpermelo.nl of bel 
met leden van de werkgroep (0341– 495212 of 
560682) 
 
Otto Volgenant 


