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Stichting Eekhoornopvang Nederland

Voor het brengen van een egel of eekhoorn dient u altijd eerst telefonisch contact met ons op te nemen.  U krijgt dan uitleg hoe u het 
dier het beste kunt vervoeren en waar het dier naar toe gebracht kan worden.   

Organisatie:  

Bestuur: 
Het bestuur werd aan het eind van het verslagjaar gevormd door: 
mw. J.J. Kleve (voorzitter), drs. C.E.J. Veerman (penningmeester), mw. M. Bakkenhoven (secretaris)  

Medewerkers en vervoersvrijwilligers: 
Eind 2019 waren de volgende 82 medewerkers en vervoersvrijwilligers actief voor de opvang: 

M.J.E. Aberson-Niedenzu, Y. Achterberg, R. Ahrend, M. Altenburg, M.M.J.M. Bakkenhoven, A.M. Bakker,  B. Baumann, 
B.M.M. van Bennekom, P. Berk, P. van Berkum, S. Beukema, R. Bonis, M.C.M. Braam, J. Bree, M. van Brussel, C. Bustraan, E. Chesnet, 
A.C.J. Das-Fey, P. van Dijk, B.J.M. Dijkman, N. Dijkstra, J.N. Dinkeloo, F. Dorren-Beentjes, W. van der Eijk, J. Francois, R. Godwaldt, 
L. Gottenbos, H.I. Grootenhuijs-Korthals, I.S. van Halteren-Cupial, M. van Hamersveld-Wester, F.J. Heus, E. Heylen, J. Honing, 
M. Hoogenhout, M. Houtsma, H. Janson, S. Kiers, J.J. Kleve, N. Kooij, C. Koster, A. Kruijff, J. Laman, S.E. Laurenssen-de Jager, 
H.W.W. van Leeuwen, N. Leeuwin, E. van Loo, J.P.M. Lovink, T. Luza, G. de Man, D. Melis, S. Miedema, A. Moolenaar, K.E. Naberman, 
P.L. van Oversteeg, C. Poelstra, M. Rebel, I. Reijnen, A.H. Ridderinkhof, J. Rivière, D. Schaap, E. Schaap, V. Schellekens, A. Schneidt, 
H. Schouw, E. van der Smeede, M. Snelder-Puijk, H. Takken, H.T. Terlingen-Wafelaar, E. Tieleman, S. Udo, F. van Viersen, J.E. Visser, 
E. Visser, J. Vlaanderen, J. Vlierman, A. Van de Vliet, L. Vorderhake, P. Vosters, E. Weertman, R. van der Wees, M. Weldink, 
S.C.E.V. van Wettum-van Hese

In ruim 200 tuinen van particulieren krijgen de dieren de kans om buiten te revalideren en met een steuntje in de rug weer terug in de 
natuur te keren. 

Medische ondersteuning:  
Dierenartsen en dierenartsassistentes van de volgende dierenklinieken werken met ons samen: Dierendokters Hilversum, Dierenartsen 
Amstel, Vecht en Venen, Sterkliniek Dierenartsen Naarden-Bussum en Dierenartsenpraktijk Muiden.  

We werken nauw samen met:

Eekhoornopvang Neder-Veluwe, Blankespoorselandweg 10  6741 ZZ Lunteren 06-23136244 
www.eekhoornopvangnederveluwe.nl 
Bankrekening NL63 RBRB 0778 0201 85

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven,   
erkend leerbedrijf voor beroepsonderwijs. Zie www.s-bb.nl en voor het vinden van een 
stageplek www.stagemarkt.nl. Leerbedrijf ID 100200935 Crebonummer 25446.  

Anbi  Goede Doelen Status,   
beide stichtingen zijn erkende goede doelen. Zie www.anbi.nl  

Bent u verhuisd?
Graag ontvangen wij uw nieuwe adresgegevens zodat u ook in de toekomst onze nieuwsbrieven kunt blijven ontvangen.

Wij danken de volgende relaties voor hun steun en hulp: alle dierenambulances uit de regio, de Dierenbescherming, Stichting Dierenlot, 
Vivara en natuurlijk het Dierencrematorium Naarden.

Foto onderkant voorzijde: squirl Drinking III Copyright by Ropaphotography.com
foto’s: Copyright Egelbescherming en Eekhoornopvang

Het adres is:  Landweg 3  1276 AS  Huizen.     035-6468669   

Website:   
E-mailadres:   
Banknummers:    

KvK:    

Stichting Egelbescherming Nederland

Egelbescherming:
www.egelbescherming.nl 
info@egelbescherming.nl 
NL22 INGB 0007 6201 38
NL64 SNSB 0785 5197 50
Noordwest  41195062

Eekhoornopvang:
www.eekhoornopvang.nl 
info@eekhoornopvang.nl 
NL42 INGB 0000 3435 17
NL18 SNSB 0785 5007 90
Noordwest 41185876 
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Stichting Egelbescherming Nederland
Voorwoord

Beste dierenvrienden,

Er ligt alweer een nieuw jaarverslag voor u over 2019. Wel een 
prachtig jaar waarin ik voor het eerst oma werd van een prachtige 
kleindochter! 

2020 is gestart met een wereldramp: coronavirus Covid-19. Bij het 
ter perse gaan van dit jaarverslag is er nog veel onduidelijkheid, maar 
begint de reikwijdte van de ramp zich wel af te tekenen.
Voor de opvang ligt het noodplan klaar, plaatsen wij zoveel mogelijk 
dieren nu al in de thuiszorg of, indien mogelijk, in gesloten tuinen. 
Wij streven ernaar om zo lang mogelijk open te blijven en de dieren 
te blijven verzorgen en op te vangen. Actuele stand van zaken kunt u 
vinden op de website.

Ook voor deze crisis lijken de dieren de eerste slachtoffers te worden, 
terwijl de nood onder de dieren alleen maar groter wordt. Wij hebben 
met AVG-wetgeving, beleidsregels en strenger hanteren van de 
kwaliteitseisen te maken onder dat hier voldoende gelden tegenover 
staan om hier allemaal aan te kunnen voldoen.

Ook het nijpend tekort aan vrijwilligers die, om de continuïteit te waarborgen, steeds verder aangevuld moeten 
worden met betaalde krachten doet de kosten explosief stijgen terwijl de inkomsten marginaal stijgen.
Bestuur en directie hopen dan ook dat er hulp vanuit de gemeenten en provincies gaat komen en snel, anders zal zij 
zich genoodzaakt zien om de opvang van de honderden in nood verkerende egels en eekhoorns te reduceren naar 
een aantal dat nog wel te behappen valt voor het team.

Het klinkt allemaal erg somber, maar helaas is het water ons aan de lippen komen te staan. Dankzij een gulle 
extra gift van een anonieme gever, hebben wij het afgelopen jaar het maar net kunnen redden. Maar we zijn 
onderbemand en we moeten meer mensen in dienst kunnen nemen om de dieren te kunnen blijven redden.

U begrijpt dat uw hulp van onschatbare waarde voor het voortbestaan van onze opvangcentra is. Zonder uw steun 
zullen er steeds meer dieren aan hun lot over gelaten worden. Een droeve toekomst voor dieren dus. 

Gelukkig konden wij ook een groep nieuwe vrijwilligers welkom heten. Heel erg fijn en hard nodig in een ontzettend 
druk jaar. We hebben een geweldig team dagleiders die ervoor zorgen dat alle dagen weer tot een goed einde 
gebracht worden! De grote groep verzorgers, die liefdevol elke dag de dieren geven wat ze nodig hebben. En 
ook alle minder zichtbare mensen, zoals het technisch team, de administratie, de organisatie, de tuinhuiders en 
ga zo maar door. Al deze inzet mag niet verloren gaan, maar dreigt door regels, het werkgeverschap en andere 
verplichtingen verzwolgen te worden in een veranderende maatschappij.

Zoals u al las in onze nieuwsbrief is vanuit de Eekhoornopvang Nederland de Eekhoornopvang Neder-Veluwe 
ontstaan o.l.v. Brigitte van Bennekom. Wij blijven intensief samenwerken en ondersteunen deze opvang financieel 
vanuit de Eekhoornopvang Nederland en doen gezamenlijk verslag in deze uitgave.

Dit jaar zullen wij wederom alles in het werk stellen om alle binnen 
gebrachte dieren op te blijven vangen, ook tijdens deze barre tijden. Wij 
hopen dat u ons wilt blijven steunen en ook mensen in uw omgeving wilt 
enthousiasmeren om donateur bij ons te worden of een éénmalige gift 
aan ons te doen. Deze dieren hebben onze hulp meer dan ooit nodig!
Voor uzelf: blijf gezond!

Jenny Kleve
Voorzitter
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Stichting Eekhoornopvang Nederland
Terugblik op 2019

2019 was een druk en heel intensief jaar. Er werden 945 egels en bijna 100 eekhoorns binnen gebracht. Voor 
Brigitte was dit het eerste volle jaar als zelfstandige eekhoornopvang en dat was dan gelijk ook een topjaar. Door 
de enorme drukte bij de egelbescherming was het niet meer haalbaar daar ook nog revaliderende eekhoorns bij te 
plaatsen. Noch qua ruimte noch qua voldoende verzorgers. Brigitte heeft in en rond haar huis alles nu zo goed voor 
elkaar dat dat ook niet meer nodig is. Om de spreiding van eekhoornopvangcentra te optimaliseren hebben wij 
voorgesteld dat zij een eigen opvang opricht, vanzelfsprekend ondersteunen wij haar daarmee en blijven wij intens 
samenwerken en ook de eekhoornopvang blijft volop actief ter ondersteuning van de opvang van Brigitte, andere 
opvangcentra en de landelijke taken.

OPROEP: MOCHT U HET OPGAVEFORMULIER NOG NIET HEBBEN INGEVULD, 
DAN KAN DIT NOG STEEDS OP https://www.egelbescherming.nl/opgaveformulier OF PER POST.

Opgaveformulieren 2019
Om de kosten zo veel mogelijk te drukken,
hebben wij in 2019 een inventarisatieronde
gedaan naar de voorkeuren van verzending:
digitaal of per post. 
De resultaten waren als volgt:
•   respons ruim 25%, hartelijk dank voor de inzending!
•   92% gaf aan geen Kerstgroet te willen ontvangen;
•   13%  verzocht om toezending acceptgirokaarten;
•   77% wil alleen nog digitaal post ontvangen.

Daarom hebben wij het volgende besloten:
• Donaties onder de € 15,- per jaar (de minimale bijdrage) ontvangen alleen nog digitale post;
• De Kerstgroet per post, ons extra bedankje voor uw steun, is komen te vervallen;
• Voorkeur voor post? U blijft alle uitgaven per post ontvangen.
• Acceptgirokaarten worden naar behoefte per post of digitaal verzonden;
• Geen post, ook niet digitaal? U ontvangt geen berichten meer van ons;
• Alle tuinhouders, medewerkers en ander geïnteresseerden (niet-donateurs) ontvangen alle uitgaven digitaal.

Deze maatregelen betekenen een aardige bezuiniging op portokosten. 
Mocht u ook liever alle post digitaal ontvangen? Geef dit dan door aan info@egelbescherming.nl.

Herkomst per maand
Januari 12
Februari 17
Maart 23
April 30
Mei 29
Juni 45
Juli 60
augustus 117
September 181
Oktober 202
November 154
December 75
Totaal 945

Egels
Volwassen 325
Jongen 340
Baby 280
Totaal 945

Overleden 386
Uitgezet 559

Overzicht herkomst Egels:
Amsterdam, Weesp e.o. 15

Almere e.o. 207

BEL-gemeenten 64

Gooise Meren 81

Hilversum 72

Huizen 63

Provincie Utrecht 367

Wijdemeren 43

Overig 33

Totaal 945

Egels
V M Totaal

465 480 945

2019 in cijfers



Jaarverslag 2019 Stichting Egelbescherming Nederland   Stichting Eekhoornopvang Nederland Pag 5

Stichting Egelbescherming Nederland
en plannen voor 2020

Vrijwilligers

Jammer is dat wij ook afscheid moeten nemen van medewerkers die al jaren betrokken 
zijn bij de opvang. Dit jaar namen wij afscheid van Saar. Zij heeft bijna 20 met hart en ziel 
zich voor de egels ingezet. Op haar 65ste is ze begonnen en kwam door weer en wind elke 
week naar de opvang toe. Hoe hard het ook gevroren had of stormde, op haarkonden wij 
altijd rekenen. Er zijn gelukkig ook veel nieuwe medewerkers bijgekomen, maar werven van 
nieuwe mensen zal ook in 2020 een speerpunt in ons beleid zijn

Vogelopvang Naarden

De media stonden bol van het bericht dat de 
medicijnen van het vogelasiel in beslag genomen 
waren. Het vogelasiel heeft daardoor haar deuren 
tijdelijk gesloten. Een hele droevige situatie die ook 
ons boven het hoofd hangt.
In 2020 zullen wij dan ook vele maatregelen moeten 
doorvoeren om aan de zeer strenge eisen van de 
beleidsregels te kunnen blijven voldoen. Gelukkig 
zijn er een paar dierenartsen bereid om dit met ons 
gezamenlijk uit te werken. Ook zullen wij in contact 
gaan met de inspectie om te toetsen of wij de juiste 
vorm hebben gevonden.

Noodoproep 

De enorme aantallen dieren die bij ons 
worden binnen gebracht, het immer 
tekort aan voldoende mensen in het 
hoogseizoen en het altijd krap aan rond 
komen met de gelden, is een jarenlange 
strijd, waar bestuur en directie wel 
moedeloos van dreigen te worden. De 
noodoproep in pers en media levert 
altijd wel wat donateurs op maar het 
blijft te beperkt om eens ruim adem te 
kunnen halen. In 2020 zal het bestuur en 
directie zich beramen op de toekomst en 
levensvatbaarheid van de opvangcentra, 
omdat zij zicht realiseert dat er op korte 
termijn veranderingen nodig zijn om dit 
nog langer vol te houden.

De zesde editie van Serieus Request voor dieren 2019 is 
gewonnen door: Stichting Egelbescherming Nederland.
De winnaar krijgt een eenmalige donatie van € 3.500,- 
Via deze weg danken wij iedereen voor het stemmen!
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Stichting Eekhoornopvang Nederland
Eekhoornopvang Neder-Veluwe

Het jaar 2019 was een bijzonder jaar. 

Ons eerste jaar als zelfstandige stichting. Voor de 
eekhoorns was het echter een moeizaam jaar. Vooral 
de periode met extreme warmte en droogte die precies 
viel in de periode dat de jongen van het tweede nest 
samen met hun moeder op pad gingen om zelfstandig 
te worden. De warmte en de droogte maakte dat zij 
vaak de aansluiting met hun moeder kwijt raakte. Als 
ze bij ons kwamen waren ze dan ook veelal uitgeput en 
uitgedroogd. Voor vele kwam dan ook hulp te laat en 
was het transport te zwaar en stressvol. Het jaar begon 
met drie eekhoorntjes die op 8 maart door jongens 
gevonden werden op een fietspad in Huizen. Zij trokken 
veel media aandacht met als gevolg veel cameraploegen 
waaronder die van het jeugdjournaal die samen met 
de jonge vinders de eekhoorntjes in de opvang hebben 
bezocht. Deze eekhoorntjes zijn door ons opgevangen 
als gevolg van onze samenwerking met Eekhoornopvang 
Nederland. Ze lopen inmiddels vrij in de bossen van 
De Lage Vuursche.

Eekhoornopvang Nederland ondersteunt de 
Eekhoornopvang Neder-Veluwe in vele opzichten. 
Financieel, dus als donateur steunt u ook deze opvang. 
Deze opvang werkt niet met vaste donateurs, waardoor 
inkomsten onregelmatig binnen komen. Als donateur 
van de Eekhoornopvang Nederland ondersteunt u direct 
ook deze opvang. Daarnaast verricht Eekhoornopvang 
Nederland een aantal landelijke taken. Dit zijn o.a. het 
bijhouden van het landelijk overzicht dierenambulances 
en eekhoornopvangpunten per provincie, contacten met 
gemeenten en provincies, informatie en advies over de 
eekhoorn en haar leefgebied en wat u zelf kunt doen om 
eekhoorns in uw omgeving te helpen.

Ook mochten wij dit jaar een oproep doen bij 
Omroep Gelderland, Gelderland helpt, voor noten 
en slaapzakjes. Nou dat hebben we geweten. Het 
werd in de media groots opgepakt: o.a. De Telegraaf, 
Radio 2 en Radio Veronica. De hoeveelheid noten 
die gebracht zijn is gigantisch en maakt dat wij ons 
voorlopig daarover een geen zorgen hoeven maken en 
een mogelijke slechte oogst dit jaar kunnen overleven. 
Daarnaast ging heel Nederland, althans zo leek het, 
slaapzakjes maken. Meer dan 200 mails hebben wij 
beantwoord.  De slaapzakjes zijn uit het hele land (en 
zelfs België) gekomen met vaak mooie tekeningen en 
lieve briefjes. De jonge eekhoorns kunnen zich nu lekker 
nestelen in warme slaapzakjes. Ook hebben wij dit jaar 
wederom een eekhoorn uit Frankrijk binnen gekregen. 
Elvin overwintert nu bij ons en zal in het voorjaar 
uitgezet worden in het bij zijn van zijn vinders die met 
telefonische ondersteuning van ons zeer goed een paar 
weken voor hem hebben gezorgd. 

Een ander bijzonder verhaal is dat scouts uit Alphen 
aan de Rijn, die hier in Lunteren op het scoutingterrein 
logeerden, een eekhoorntje hebben gevonden dat 
ze hebben mee genomen naar Alphen aan de Rijn 
waar ze de Dierenambulance hebben gebeld. De 
Dierenambulance heeft vervolgens het eekhoorntje 
weer naar Lunteren naar de opvang gebracht. 
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Stichting Egelbescherming Nederland
Eekhoornopvang Neder-Veluwe

Het is zover, door de 
harde wind zijn de eerste 
eekhoorntjes binnen gewaaid. 
Het zijn 3 eekhoorntjes met 
net de oogjes open die in 
Huizen uit een boom zijn 
gevallen, waarschijnlijk door 
de harde wind. Gevonden 
door 4 stoere jongens die 
direct de dierenambulance 
hebben ingeschakeld

Overzicht herkomst eekhoorns:
Groningen 0

Friesland 0
Drenthe 0
Overijssel 1
Gelderland 40
Flevoland 0
Utrecht 24
Noord-Holland 19
Zuid-Holland 0
Zeeland 0
Noord-Brabant 1
Limburg 0
Buitenland 1
Totaal 86

Door alle media aandacht hebben 
wij gelukkig ook veel financiële hulp 
gekregen. Waarvoor wij natuurlijk 
erg dankbaar zijn. De donaties 
zorgen ervoor dat wij ook het 
komend jaar alle eekhoorns de juiste en goede zorg kunnen geven. Bij 
de Stichting Dierenlot mochten wij het afgelopen jaar een grote partij 
eekhoornvoer ophalen waardoor wij de voerkosten van 2019 samen 
met de gekregen noten laag hebben kunnen houden. Ook hebben wij 
weer kunnen rekenen op alle hulp van Dierenkliniek de Vijfsprong. Bij 
hun kunnen wij altijd  aankloppen voor medische hulp. Dit jaar zijn 
veel overleden eekhoorns voor onderzoek naar het DWHC (Dutch 
Wildlife Health Center) 
gegaan voor onderzoek. 
Het DWHC had in 
2019 als speerpunt 
onderzoek naar egels 
en eekhoorns. Van alle 
door ons aangeleverde 

en onderzochte eekhoorns hebben wij een verslag gekregen wat 
inzicht geeft in de oorzaak van overlijden en de aanwezigheid van 
eventuele ziekten en inwendige parasieten. De komende tijd gaan 
wij de verslagen evalueren en kijken of protocollen moeten worden 
aangepast

Eekhoorns
Volwassen 3
Jongen 54
Baby 29
Totaal 86

Overleden 33
Uitgezet 30
Nog in op-
vang 31/12

23

Eekhoorns
V M Totaal
51 35 86
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Stichting Eekhoornopvang Nederland

Adoptieegel Jos

Adoptieproject

Adoptie-egel Eddie

Beste Carlo, 
Hier even een berichtje over jouw adoptie-egel 
Eddie. Bij binnenkomst was hij erg klein, zwak en 
woog maar 105 gram. Gelukkig houd hij erg van eten 
en weegt hij inmiddels ruim 573 gram. Het gaat 
steeds beter met hem. 
Groetjes Egelbescherming Nederland
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Adoptie-egel Eddie

Beste Hanne, 
Hierbij de eerste foto van Jos. Jos liep overdag op straat en is 
daarom naar de opvang gebracht. Hij was toen nog erg klein en 
kreeg daarom ook de fles. Op dit moment weegt hij 408 gram en 
is hij dus flink aangekomen. Hij eet goed en we zorgen goed voor 
hem. Groeten Egelbescherming Nederland

Beste Hanne, Hier een update en tevens het eindbericht over 
jouw adoptie-egel Jos. Het gaat erg goed met Jos. We hebben 
hem de eerste dagen een infuus gegeven omdat hij uitgedroogd 
was. Hij eet nu volledig zelfstandig en weegt ruim 600 gram. 
Hij zal de winter bij ons blijven maar in het voorjaar zullen we 
hem uitzetten en kan hij weer lekker buiten rondscharrelen. 
Nogmaals dank voor het adopteren! Groetjes Egelbescherming Nederland

Adoptie-egel Jos

Ons adoptieproject is een groot succes! Ruim 100 egeltjes werden financieel geadopteerd. Het is een leuk cadeau 
en dat je zelf een naam mag geven wordt enorm gewaardeerd. Ook een egel adopteren? 
Zie onze website www.egelbescherming.nl.
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Stichting Egelbescherming Nederland
Adoptieproject

Adoptieegel Prik

Beste Seth, Hier even een berichtje over jouw adoptie-
egel Prik. Bij binnenkomst was hij vrij klein en zat vol 
met teken. Deze hebben we verwijderd en inmiddels 
is Prik van 380 gram naar 675 gram. Het gaat steeds 
beter met hem. 
Groetjes Egelbescherming Nederland

Beste Seth, hier een update en tevens het eindbericht 

over jouw adoptie-egel Prik. Prik valt de laatste dagen 

wat af, dit kan betekenen dat hij in winterslaap wil 

gaan. Vanwege een smetplek aan zijn zijkant krijgt hij 

nog medicatie dus houden we hem nog even wakker 

tot zijn wond goed genezen is. Hij wordt sinds een 

paar dagen weer geflest zodat hij niet verder af valt. 

We verwachten dat we Prik rond mei dit jaar weer als 

een gezonde egel uit kunnen zetten in de natuur.

Groetjes Egelbescherming Nederland

Beste Patricia, hartelijk dank voor het adopteren 
van Kratos. Hierbij sturen we de eerste foto. Toen 
Kratos bij ons binnen werd gebracht was hij erg aan 
het reutelen en had een wond aan zijn zijkant. Hier 
krijgt hij medicatie voor en de wond is verzorgd. 
Hij is van 497 gram naar 620 gram gegaan, waar we 
heel blij mee zijn. 
Groetjes Egelbescherming Nederland
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we hem in bad g

edaan. Kratos z
al 

in de opvang bl
ijven tot hij w

eer helemaal go
ed 

kan lopen. Nogm
aals onze dank 

voor het adopte
ren! 

Groeten Egelbes
cherming Nederl

and

Adoptie-egel Kratos

Adoptie-egel Kratos

Adoptie-egel Prik
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Stichting Eekhoornopvang Nederland
Pers en Media

Een greep van de vele berichten 
waarmee de Egelbescherming in het  
nieuws kwam. Binnenkort zijn deze 
nieuwsberichten terug te lezen op 
www.egelbescherming.nl
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Stichting Egelbescherming Nederland
Educatie en Informatie

Educatie en informatie ‘egels in Nederland’

In 2019 hebben wij weer veel scholen 
bezocht. Een interactief programma voor 
verschillende leeftijden geeft kids een mooi 
beeld van de egel in de Nederlandse natuur. 
De afsluitende ‘meet & greet’ met een echte 
egel is voor veel leerlingen een bijzonder 
moment. 

In samenwerking met de gemeente 
Zeewolde is in oktober een dag 
georganiseerd helemaal in het thema van de 
egel. De kinderen konden een quiz doen, een 
puzzelspeurtocht, knutselen en naar egel Jake kijken. Er werd een 
mooi egelavontuur voorgelezen en voor de volwassenen informatie 
over diervriendelijk tuinieren en tips hoe om te gaan met een egel 
in de tuin.

Over het onderwerp egels in uw tuin en wat u allemaal kunt doen 
om uw tuin egelvriendelijk te maken, vindt u uitgebreide informatie 
op onze website via 
www.egelbescherming.nl/de-egel/egels-in-uw-tuin

OPROEP VOOR OUDE KRANTEN!

Oude kranten zijn voor de opvang onmisbaar! Deze worden 
gebruikt om het hok in te richten, dus worden gebruikt als 
bodemmateriaal en als dakje boven het slaapgedeelte. Daarnaast 
worden de kranten voorgesneden bij twee fantastische drukkerijen 
De gesneden kranten worden door ons in een grote versnipperaar 
versnipperd en een bos snippers vormt het nestmateriaal voor de 
egels. Er moeten er heel veel gesneden worden, dus mochten er 
nog drukkerijen zijn die voor ons willen snijden, dan graag!
Helaas is het steeds moeilijker om aan voldoende kranten te 
komen. Want met 1000 egels per jaar gaan er duizenden kranten 
doorheen! Vandaar deze oproep om oude kranten te sparen en bij 
ons langs te brengen.
Voor het gebouw staan kratten waar u de oude kranten in kunt stoppen. De opvang is niet toegankelijk voor 
bezoek. Mocht u echt rolcontainers vol met kranten voor ons hebben dan kunt u ons mailen op 
info@egelbescherming.nl en komen wij de kranten graag halen. Alvast heel hartelijk dank!

Budding Zeefdrukkerij B.V.

Havenstraat 305
1271 GD  Huizen

Grafistans B.V.Vlierberg 16
3755 BS  Eemnes



bladeren
boom
eekhoorn
egelhuis
eikel
flesje
jong
kattenvoer
kever
kraaloogjes

mos
natuur
nest
oprollen
rupsen
snorharen
stekel
tuin
wormen

Wol-egel knutselen

Om deze leuke wol-egel te maken
heb je nodig

Wol
Karton

Versiersels

Instructies voor wolegel
Trek twee keer de egelvorm over op karton 

en knip deze uit en leg ze op elkaar

Rol de wol een keer of 50 door het gat om 
het karton en laat het hoofd vrij

Knip het wol langs de rug van de egel
Bind het wol vast met een touwtje door 
het touwtje tussen de twee egelvormen 

door te halen.

Versier de egel met zelfgemaakte ogen en 
een neus

De egels houden winterslaap tot mei
De eekhoorns krijgen kleintjes vanaf maart

R J E M O O B N E S T
U O G N E R E D A L B
U N E E G E L H U I S
T G E E E E J S E L F
A L O L K S T E K E L
N I U T L H E I K E L
K R A A L O O G J E S
E P V N E M R O W A M
V R U P S E N P R N O
E G N E R A H R O N S
R R E O V N E T T A K


