
Egelnieuws Zomer 2016 

 

Na een raar voorjaar waarin de egels laat wakker werden zijn we nu volop bezig al onze egeltjes uit te 

zetten. Van opvang naar gesloten tuin en na controle, naar de natuur terug, via een open tuin. 

We zijn alle dichte en open tuinhouders erg dankbaar voor hun inzet en aandacht.  

Gelukkig hebben we meerdere egelparadijzen om ze uit te zetten, zowel particuliere tuinen als 

landgoederen zoals sinds kort Landgoed Keukenhof.  

Daar gaat ontzettend veel tijd, organisatie en energie in zitten.  

Dankzij vooral Thecla en Myra lopen er weer veel egels tevreden rond in de natuur. 

En daar doen we het allemaal voor. 

 

Nu komt een periode van relatieve rust, waarin we wat andere dingen kunnen aanpakken. 

Zoals wat aanpassingen op de opvang en wat administratieve zaken. 

 

Kleine nieuwtjes 

De breiclub van Ook Zandvoort gaat voor ons breien, vorig jaar hebben ze zo 300 euro bij elkaar gebreid, 

dit jaar breien de dames voor ons, geweldig, dames!  

 

Dienst 

Ik maak zo veel mee, ik kan bijna niet kiezen, maar ik kies het verhaal van Artis. 

De beheerder van de Artisklas in Haarlem Noord belde mij dat hij een egeltje overdag had gevonden. 

Ze zien daar wel meer egeltjes. Maar deze was niet lekker, slap en magertjes. 

Ik heb haar opgehaald, ontwormd, van teken en vlooien ontdaan en lekker bijgevoerd. Binnen twee 

weken is ze van 695 naar 895 gram gegaan. 

Dus heb ik haar weer daar vrij gelaten: bij het hek ging het neusje heen en weer en daar ging ze, 

rechtdoor, eerste links en rechtsaf, doei! 

Ze wist precies waar ze was en waar ze naar toe ging. Soms is het helpen van een egel heel moeilijk, 

maar soms is het ook heel eenvoudig. 

Succes Artis! 

Dickie 

 

 



Educatieproject 

 

De jeugd heeft de toekomst, dus zijn we begonnen met de financiële steun van de Ruijgrokstichting en 

Dierenlot om een les voor groep 6, 7 en 8 van de basisschool over egels te organiseren. 

Wij hebben gastdocenten aangetrokken, een informatiefilmpje laten maken, een leskist en een les laten 

maken. Ik zeg wij, maar ik bedoel Linda van der Sluis en Thecla! 

Daar gaan we dit najaar mee beginnen. Meer nieuws hierover in de volgende Nieuwsbrief. 

 

 

Donaties 

Wij werken met ruim 40 vrijwilligers en zijn volkomen afhankelijk van collectes en donaties, dus als u wilt 

doneren, graag, als u wilt collecteren, graag! 

Wij en de egels zijn u dankbaar voor uw hulp en steun. 

Rekeningnummer: NL82 TRIO 0254 5140 49  
E-mail: egelopvanghaarlem@gmail.com 

Bel Thecla als u wilt collecteren: 06-81172378 

 

Wie kan ons helpen in de opvang? 

Op de donderdag, zaterdag en zondag hebben we nog wat hulp nodig met het verschonen en verzorgen 

van de egels. Bent u boven de 18 jaar, en bent u elke week 3 uur beschikbaar? Mail naar 

egelopvanghaarlem@gmail.com. 

Het seizoen begint weer vanaf september. 
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