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Colofon
De Alchemilla verschijnt viermaal per jaar in een oplage
van 375 exemplaren.
Het IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid,
is een landelijke vrijwilligersvereniging met regionale
afdelingen.
Omdat de IVN afdeling West-Friesland ervan overtuigd
is dat werken aan een gezond leefmilieu belangrijk is
voor ons, voor kinderen en voor u, houdt het zich bezig
met allerlei natuuractiviteiten.
Het lidmaatschap kost € 22,50 per jaar. U ontvangt dan
dit afdelingsblad en het landelijke IVN-blad Mens en
Natuur.
De Alchemilla wordt gedrukt bij Editoo B.V. in Arnhem
 
Kopij naar redactie@ivn-westfriesland.nl

Bestuur
Voorzitter: Geert Pietersen
T: 0228 523565
E: g.pietersen@ivn-westfriesland.nl
Secretaris: Gé Kenter
T: 0228 513362
E: g.m.kenter@ivn-westfriesland.nl
Penningmeester en
Ledenadministratie: Rob den Hartog
T: 0228 517593
E: r.den.hartog@ivn-westfriesland.nl
 
Rekeningnummer: 
IBAN/Rekeningnummer: NL13 RABO 0167 7601 57
t.n.v. IVN afd. West-Friesland
 
Leden van Bestuur: 
Astrid Bijster
T: 0229 275673
E: a.bijster@ivn-westfriesland.nl
Hans Verhoeven
T: 0228 515137
E: j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.nl
Adri Bozelie
T: 0227 542621
E: a.bozelie@ivn-westfriesland.nl
Henk Lanting
T: 0228 313430
E: h.lanting@ivn-westfriesland.nl
Eleonora de Boer
T: 06 54254117
E: e.de.boer@ivn-west-friesland.nl

IVN afdeling West-Friesland
NME centrum:  Streekbos Paviljoen
Postadres: Veilingweg 21A, 1611 BN Bovenkarspel
Telefoon: 0228 520486
Email: info@ivn-westfriesland.nl
Website: www.ivn-westfriesland.nl
Facebook: www.facebook.com/ivnwestfriesland
Twitter: https://twitter.com/#!/IVNstreekbos
Nummer KvK: Noordwest-Holland 40624859
RSIN-nummer: 809409914
ANBI: www.ivn-westfriesland.nl/ANBI
 
Het NME centrum is iedere zondag geopend van 
13.00 - 17.00 uur
 
Dependance:
Het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud

Contactpersonen
IVN afdeling West-Friesland organiseert diverse activi-
teiten. Wilt u iets weten of actief meedoen neemt u dan
contact op met onderstaande contactpersonen

Redactie Alchemilla:
Astrid Bijster (zie Bestuur)
Lisbeth van Lintel, T: 0228 517005,
E: l.van.lintel@ivn-westfriesland.nl
Marga Scherer, T: 0228 586786,
E: m.scherer@ivn-westfriesland.nl
Joke Tilgenkamp, T: 0229 235101
E: j.f.tilgenkamp@ivn-westfriesland.nl
Hans Verhoeven (zie Bestuur);
 
PR / Persberichten: Toos Brink
T: 0228 512316, E: t.brink@ivn-westfriesland.nl
Publieksactiviteiten: Frieda Bus
T: 0228 541489, E: f.bus@ivn-westfriesland.nl
Scholenwerk: vacant
Exposities: Beppie van der Wegen
T: 0228 322338, E: b.vd.wegen@ivn-westfriesland.nl
IVN website: Rob den Hartog (zie Bestuur)
Vaarexcursies: Theo Ruiter
T: 0228 515797, E: th.ruiter@ivn-westfriesland.n
Weidevogelwerkgroep: Geert Pietersen (zie Bestuur)
Knotwerkgroep: Rob Rijswijk
T: 0228 561642, E: r.rijswijk@ivn-westfriesland.nl
Ecowerkgroep: Louis van Wegen
T: 0228 316825,  E: l.van.wegen@ivn-westfriesland.nl
IJsvogelwerkgroep: Douwe Greydanus
T: 0228 720119, E: d.greydanus@ivn-westfriesland.nl
Inventarisatie Streekbos: Hans Verhoeven (zie Bestuur)
Werkgroep Egboetje: Adri Bozelie (zie Bestuur)
Cursussen: Astrid Bijster (zie Bestuur)
Paddenstoelenstudiegroep PWF: Wil Stelling
T: 0228 315307, E: w.stelling@ivn-westfriesland.nl

Foto's
Foto voorkant:
Meerkoet, eendagskuiken
Foto Marianne Ouwerkerk
Foto achterkant:
Streekbos aan de Gouw
Foto Hans Verhoeven
Fotospread middenpagina's:
Lisbeth van Lintel
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Giften
Hans Verhoeven
 
Door teruglopende subsidies van de gemeenten en een
grondige renovatie van de boot heeft het bestuur beslo-
ten om onder andere de prijzen te verhogen van de
vaarexcursies.
Dit kwam ter ore van oud-voorzitter Gé Bentvelsen die
de volgende optie kwam aanbieden: "  varen moet voor
de bezoekers zo laagdrempelig mogelijk blijven dus ik
bied aan dat de tarieven voor individuele vaarexcursies
hetzelfde blijven".
Gé is directeur van aardbeienzaadbedrijf ABZ Seeds in
Andijk en stelde voor dat de voorgenomen verhoging van
de tarieven voor die vaarexcursies de komende vijf jaren
voor rekening van zijn bedrijf komen. Dat is natuurlijk een
welkome sponsorbijdrage waar het IVN erg blij mee is.
Als dank plaatsen wij het logo van zijn bedrijf op onze
boot. 
Dit is misschien een mogelijkheid voor het IVN om terug-
lopende inkomsten te beperken. Het kan voor de sponsor
tevens een belastingvoordeel opleveren (zie het artikel
over ANBI).
 
Gé, hartelijk dank voor deze spontane geste. 

Ledenmutaties
Rob den Hartog
 
Ledenmutaties t/m maart 2014
 
Aanmeldingen
11-09-2012 Mevr. N. Kleton, Grootebroek (correctie)
06-01-2014 Mevr. A.R. Gruwel, Enkhuizen
07-01-2014 Dhr. K. Wever, Zwaagdijk
07-01-2014 Mevr. S. Overtoom, Haarlem
07-01-2014 Dhr. S. Bajema, Hoorn
07-01-2014 Mevr. L. Sipkes, Ursem
07-01-2014 Mevr. A. Vredegoor, Medemblik
07-01-2014 Dhr. R. van der Star, Blokker
07-01-2014 Dhr. R. Dijkstra, Midwoud
07-01-2014 Mevr. M. Prins, Midwoud
07-01-2014 Mevr. A. de Haan, Wervershoof
07-01-2014 Dhr. P. Hermans, Enkhuizen
07-01-2014 Mevr. A. Kroonenburg, Bovenkarspel
07-01-2014 Dhr. H. van Diepen, De Goorn
07-01-2014 Mevr. J. Wilkie, Zwaag
07-01-2014 Mevr. J. Leenstra, Berkhout
07-01-2014 Dhr. J. Flink, Medemblik
07-01-2014 Dhr. T. de Jong, Medemblik
07-01-2014 Mevr. E. Koning, Hoogkarspel
07-01-2014 Mevr. I. Eekhout, Hoorn
07-01-2014 Dhr. T. Smits, Hoorn
02-03-2014 Dhr./Mevr. P. Tack-Timmer, Hoorn
 
Afmeldingen
31-01-2014 Dhr. R. de Kieviet, Anna Paulowna
 
Totaal aantal leden en donateurs: 300
 
 

Van de bestuurstafel
Gé Kenter
 
Het voorjaar nadert en zo ook het nieuwe vaarseizoen.
De IVN-boot is er bijna klaar voor. Het kadaster moet er
nog een nummer inslaan en er moeten nog wat attributen
worden aangeschaft, zoals de zit/drijfkussens, reddings-
boeien met drijflijn, een brandblusser en een verbandtrom-
mel. Als dat is gebeurd kan Register Holland worden uitge-
nodigd voor de eindkeuring.
Hierna hebben dan wel een perfect gerenoveerde en goed
uitgeruste boot met een heerlijke stille motor tot onze be-
schikking. Als alles klaar is wordt er nog een bootreglement
gemaakt waar alle schippers zich strikt aan dienen te
houden, alles is dan tot in de puntjes geregeld.
 
De jaarvergadering hebben we ook weer achter de rug. Met
36 leden was er voldoende belangstelling. De voorlopige
notulen van deze vergadering kunt u vinden in deze Alche-
milla. De notulen zijn pas officieel als zij zijn goedgekeurd
in de jaarvergadering van 2015.
Wel was er tijdens de vergadering een bijzonder moment

waarbij Tjalling James, onze vorige voorzitter, werd be-
noemd tot erelid van IVN West-Friesland. Kennelijk voelde
hij dit aankomen want hij had voor iedereen een sneeuw-
klokje mee en ook introduceerde hij een wisseltrofee voor
een IVN-lid die in een jaar zich op een bijzondere wijze heeft
ingezet. Marike, de vrouw van Tjalling zal deze zelf gemaak-
te trofee gaan uitvoeren in een bronzen beeldje. De hiervoor
bedachte naam is "de Snoeshaan"  .
Ook kwam de oeverzwaluwwand ter sprake. Hier staat
€ 4000,-- voor gereserveerd en Tjalling is ook bezig met
subsidieaanvragen bij Landschap NH en het Hoogheem-
raadschap. Tjalling coördineert deze wand.
Tenslotte nog een praatje over het terugbrengen van de
gemeentelijke subsidies waardoor onze inkomsten hard
teruglopen. Het bestuur heeft besloten het sponseren meer
te gaan aanpakken. ABZ-seeds is een nieuwe sponsor die
zich op heeft geworpen om de IVN-Boot te sponseren om
zo de vaartarieven van publieksactiviteiten enigszins te
beperken.
Namens het bestuur een mooi voorjaar toegewenst. 
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Twisk op z’n mooist.        Foto: Hans Verhoeven 

Voorwoord
Geert Pietersen
 
Na een winter, die nooit winter is geworden, is het voorjaar
wel volop losgebarsten met alle energie die daarbij los komt.
We worden weer wakker van het fluiten van de vogels, de
mensen hebben er weer zin in en overal komen de buiten-
activiteiten weer op gang.
Maar eerst nog even terug naar de winter, want toen zijn
we toch ook wel flink actief gebleven. Zo loopt er tot half
mei in de benedenzaal een prachtige tentoonstelling over
duurzaamheid. Aan de hand van een aantal thema'  s wordt
duidelijk wat wij zelf kunnen doen om ons milieu minder te
belasten of door hergebruik van grondstoffen nieuwe pro-
ducten te maken. Ik denk dat het een blijvende inspiratie-
bron is voor wie de tentoonstelling gezien heeft.
 
Eind februari hebben we onze algemene ledenvergadering
gehouden, toch altijd weer een ijkpunt in het bestaan van
de vereniging. Het bestuur legt verantwoording af over het
gevoerde beleid aan de leden en informeert over plannen
voor de toekomst. Deze ziet er goed uit met de kanttekening
dat ook IVN zich er op zal moeten instellen dat subsidies
van gemeentes in de komende jaren zullen afnemen of zelfs
worden afgebouwd. Daar zullen we een antwoord op
moeten bedenken en daar zijn we al druk mee bezig.
Het complete verslag vindt u in de notulen van de ALV in
deze Alchemilla.
 
Begin januari is de 7e Natuurgidsencursus van start gegaan
met 31 enthousiaste en gemotiveerde deelnemers. Ik kan
dat zo schrijven want ik ben een van de deelnemers. We
hebben inmiddels vijf lessen achter de rug en allemaal even
interessant. Als rode draad in de cursus wordt steeds dui-
delijker dat in de natuur alles met alles samenhangt; deze
cursus leert je vooral om dat te zien. Later komt ook het

overbrengen van deze kennis aan de orde en als je dat kunt
dan wordt je natuurgids.
Alle deelnemers zijn ook voor 2 jaar lid geworden van het
IVN, bij deze hartelijk welkom en we hopen dat het lidmaat-
schap lang zal duren.
 
Verder worden in dit seizoen weer heel veel activiteiten
georganiseerd in en rond het Streekbos Paviljoen. In april
zal de onze compleet vernieuwde boot weer gaan varen,
uitgerust met alle voorzieningen die hiervoor vereist zijn.
Na de veelbelovende resultaten in het afgelopen seizoen
zal de natuurkoffer verder in de bejaarden- en verzorgings-
huizen in West-Friesland worden geïntroduceerd.
In april is er een Waterinspiratiedag, dit als voorbereiding
voor het Slootjesweekend in juni.
Wie haar/zijn plantenkennis wil uitbreiden of weer wil op-
halen kan in juni meedoen aan het determineren van
planten olv ervaren plantenkenners.
Uit het verslag van de snertfietstocht blijkt dat er ook veel
valt te ontdekken in Het Egboetje en dat zal ook in de ko-
mende tijd het geval zijn.
Ook de weidevogels zijn weer terug en gaan beginnen aan
hun broedseizoen. Tijd voor de weidevogelbeschermers
om het veld in te gaan om de nesten te markeren zodat de
boer er omheen kan werken.
 
Dan zijn er de publieksactiviteiten met een leuk programma
voor alle leeftijden. En voor wie het IVN financieel wil on-
dersteunen is het goed om te weten dat het IVN een ANBI-
instelling is waardoor de fiscus ook een bijdrage levert als
u een donatie aan het IVN wilt doen.
Ik wens u veel leesplezier bij het doornemen van al deze
activiteiten in deze Alchemilla en vooral een mooi voorjaar
met het IVN. 
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Wetenswaardigheden uit ons werkgebied
Hans Verhoeven  

 
 
 
 
 
 
 
 

Januari 2014, Olga de Boer:

Meerkoeten verdedigen zich tegen opruimwerkzaamheden
in sloot. Mijn zoon is momenteel bezig met een spreekbeurt/
werkstuk over de Meerkoet.
We zijn al heel wat interessante feitjes aan de weet geko-
men over deze veel voorkomende vogel. Dat mannen en
vrouwen een ander geluid produceren en dat hij heel bij-
zondere poten heeft. En over zijn territoriumdrift.
 
Vandaag zijn er opruimwerkzaamheden in de sloot voor
ons huis. Gevallen takken, fietswrakken en wat al niet meer
aan troep wordt met een soort van baggerbootje uit de sloot
geharkt.
Eerst zijn 'onze Meerkoeten' ietwat geschokt. Ze zwemmen
weg en gaan de kant op. Maar dan komt het bootje bij het
oude drijvende nest, waar door de warme januarimaand
alweer aan gerestaureerd wordt. En dat valt verkeerd.
Opeens klinkt luid 'ge- pieks' en 'ge- kouw' en zijn er wel 13
koeten in de sloot. Ze stellen een verdedigingslinie op: vóór
de baggerboot met achter zich het nest...
 

Wij bezien het vanachter het raam en vragen ons af wat er
gaat gebeuren. De werklui in de boot hebben respect voor
de natuur, ze laten zich rustig uitdrijven in de verwachting
dat de vogels zo wel ruimte zullen maken.
 
Echter opeens getrappel in het water en de Meerkoeten
duwen zich op... ze rennen over het water recht op de boot
af en maken de werklui flink aan het schrikken. Een heuse
schijnaanval..... ongelofelijk leuk om te zien hoe ze in
groepsverband hun 'huis' verdedigen zelfs tegen de mens
in zijn boot. De boot vaart door, de mannen lachen maar
maken zich ook maar rap uit de voeten. Het oude nest is
weggeveegd nu en de rust keert weder. De Meerkoeten
vermaken zich in de sloot waar door alle vaarbeweging
allerlei interessants boven komt drijven. Ook nieuw nest-
materiaal. Het hele voorval lijkt alweer vergeten.
En wij, wij genieten van onze koeten in hun sloot.
Op naar de lente.
 
Reactie van Olga's zoon Koen:
 
Hoera, mijn spreekbeurt was een groot succes.
Ik kreeg als cijfer een negen!!!
Mijn leerkracht noemde dat zeldzaam.
Ik ben er heel erg blij mee.
Ik heb zelfs niet eens alles verteld van de zenuwen.
Maar ik heb het goed gedaan.
Nogmaals bedankt.
Groeten van Koen de Boer.
 

Koen tijdens zijn spreekbeurt
Foto: Olga de Boer

Poster Meerkoet
Foto: Johan de Boer
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Cursusnieuws
Astrid Bijster
 
Natuurgidsencursus 
Voor 2014 is er maar één cursus gepland en dat is de
Natuurgidsencursus, de belangrijkste cursus van het IVN.
De Natuurgidsencursus is een landelijk erkende cursus en
duurt ongeveer anderhalf jaar. De Natuurgidsencursus
behandelt allerlei onderwerpen op het gebied van flora,
fauna en landschap, maar bevat ook oefeningen om te leren
gidsen in de natuur.
In West-Friesland bleek er erg veel behoefte aan de nieuwe
Natuurgidsencursus. Momenteel zijn er 31 cursisten, maar
we hadden veel meer aanmeldingen. Er staan nu nog 15
personen op de wachtlijst. Hopelijk is het mogelijk om de
mensen op de reservelijst tijdelijk iets anders te bieden bij
ons.
En dan starten we niet over 5 jaar met een nieuwe cursus,
maar veel eerder. Maar het kan niet meteen. Daarvoor slokt
de huidige Natuurgidsencursus te veel tijd op. Maar het is
zo leuk om weer een nieuwe Natuurgidsencursus te bege-
leiden dat het helemaal geen probleem is dat het zoveel
tijd kost. De intensieve omgang met cursusteam, docenten
en cursisten maakt dit het allemaal waard. De cursusavon-
den vliegen om en de praktijkochtenden ook al. Het weer
werkte niet altijd mee in het begin, maar dat mocht de pret
niet drukken. Verslagen en foto's zijn te vinden op de
website onder het kopje cursussen.
Hoe serieus het IVN met de Natuurgidsencursus bezig is
ervaar ik momenteel ook van de andere kant, namelijk die
van het landelijke IVN Cursushuis. Ik was al een aantal
jaren Cursuscoach en bezocht andere Natuurgidsencur-
sussen van IVN afdelingen, met name in Noord-Holland. Ik
ben nu ook gevraagd voor de Stuurgroep van het Cursus-
huis. Het verbeteren en op peil houden van de kwaliteit van
de Natuurgidsencursus is een belangrijke taak van het
Cursushuis. Maar ook andere cursussen krijgen de aan-
dacht. Mijn taak wordt het organiseren van 2 landelijke
studiedagen per jaar. Eén speciaal alleen voor de Cursus-
coaches en één zowel voor Cursuscoaches, als andere
IVN-ers, zoals de werkgroepen DKV in het land e.d. die
nauw betrokken zijn bij de Natuurgidsencursus en andere
cursussen. Programma van de werkgroep DKV voor dit
voorjaar: De provinciale werkgroep DKV met IVN-ers uit
diverse afdelingen organiseert dit voorjaar weer een aantal
activiteiten.
 
Natuurkoffer 
Op 1 maart vond er een uitwisselingsmiddag plaats over
de Natuurkoffer bij ouderen. Dit was een vervolg op een
inspiratiedag vorig jaar. IVN afdelingen Amsterdam en
Noord-Kennemerland bezochten al ouderen met de Na-
tuurkoffer. Het was interessant om te zien dat na de inspi-
ratiedag vorig jaar er verschillende IVN-afdelingen een start
hebben gemaakt met de Natuurkoffer.
Ook in West-Friesland zijn we met een groep aan de slag
gegaan. Met een deel van de groep zijn we naar de uitwis-
selingsmiddag geweest. Dat waren Marianne Ouwerkerk,
Ria de Graaf, Geert Veldhuis, Syl Bajema en Astrid Bijster.
Syl Bajema, cursist van onze Natuurgidsencursus, heeft

een verslag gemaakt van de uitwisselingsmiddag. Wij gaan
enthousiast verder met de Natuurkoffer en hebben op 21
maart een derde try-out.
 
Waterinspiratiedag 
Op 12 april is er een waterinspiratiedag voor IVN-gidsen in
de provincie Noord-Holland. De dag vindt plaats in het
Streekbos Paviljoen. De aanmelding verloopt via het
Consulentschap. De dag is onder meer bedoeld als inspi-
ratie voor de Landelijke IVN-Slootjesdagen op 21 en 22
juni, waar zoveel mogelijk IVN-afdelingen aan meedoen.
IVN West-Friesland doet ook mee met de Slootjesdagen.
De dag is ook leuk voor IVN-gidsen, die niet meedoen aan
de Slootjesdagen. Allerlei aspecten rondom water komen
aan de orde. Wie de uitnodiging niet heeft gehad, maar wel
interesse heeft kan contact opnemen met Astrid Bijster.
 
Training actieve Natuurvereniging van Ton Lommers
Op 14 juni organiseren we voor het derde jaar op rij een
training actieve Natuurverkenning van Ton Lommers. Op
de eerste plaats hebben alle mensen op de wachtlijst
voorrang. Maar opgeven heeft zeker nut. Wie weet lukt het
op 14 juni en anders organiseren we weer een keer deze
dag. Ton Lommers is een van de oudste natuurgidsen van
Nederland en is bekend van allerlei leuke boekjes, die hij
heeft geschreven met tips voor gidsen, avonturenpaden e.
d.
 
Oefenen met determineren planten met behulp van de
flora
 Vorig jaar organiseerden we een verdiepende plantencur-
sus, gericht op het herkennen van plantenfamilies en het
oefenen met determineren met behulp van een flora. Na de
cursus zijn we blijven oefenen met determineren met het
groepje van de plantencursus.
Determineren met behulp van de flora is lastig, maar kan
ook heel leuk zijn. Dit jaar willen we doorgaan met oefenen,
maar willen we de avonden ook openstellen voor cursisten
van de Natuurgidsencursus die het leuk vinden en ook alle
andere IVN-ers.
In het voorjaar willen we in de loop van mei beginnen. Net
als vorig jaar hebben we de maandagavond uitgekozen om
te oefenen. Mocht blijken dat er veel anderen ook weleens
zouden willen oefenen en de maandagavond niet kunnen,
dan kunnen we in de zomer altijd nog eens van dag wisse-
len.
De eerste drie voorlopige avonden zijn:
Maandag 26 mei
Maandag 9 juni
Maandag 30 juni
In principe bij mooi weer spreken we af bij het Naviduct in
Enkhuizen vanaf 19.00 uur. Daar zijn veel interessante
planten te vinden. Neem een flora mee  als het kan. Als het
slechter weer is wijken we uit naar het Streekbos Paviljoen
of het Egboetswater.
Wie interesse heeft graag opgeven bij Astrid Bijster: a.
bijster@ivn-westfriesland.nl of 0229-275673. Dan kunnen
we het laten weten als we uitwijken. 
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ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling
Rob den Hartog
 
Wist u dat IVN West-Friesland door de Belastingdienst is
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)?
Wat zijn de voordelen van die ANBI-status?
Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI-verklaring
van de belastingdienst te hebben, niet alleen voor de orga-
nisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs.
Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift
aftrekbaar voor de belasting.
De (gewone) ANBI-status heeft de volgende fiscale voor-
delen:
- Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die
particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting
aftrekbaar, zie gift als persoonsgebonden aftrek.
- Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen
de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennoot-
schapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent
van de winst met een maximum van € 100.000,--. (De
drempel van € 227,-- voor gewone giften, die bestond tot
2012, is vervallen).
- Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te
betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ont-
vangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is
verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt
van te zijn geschied in het algemeen belang; de Succes-
siewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als be-
doeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet
inkomstenbelasting 2001.
- Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang
zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Ook kosten die iemand
maakt voor een ANBI en die niet door die ANBI worden
vergoed, kunnen soms als gift worden meegeteld. Voor
niet-gedeclareerde kosten voor de eigen auto kan bijvoor-

beeld een vast bedrag van € 0,20 per kilometer als gift
worden meegeteld. Ook vrijwilligerswerk kan soms als
gewone gift worden meegeteld, dit is het geval als iemand
vrijwilligerswerk doet en afziet van een vergoeding terwijl
de ANBI normaal gesproken wel een vergoeding betaalt.
Zowel voor gemaakte kosten als voor de vrijwilligersver-
goeding geldt dat ze alleen als gift worden gezien als er
een reëel recht op vergoeding bestond, de ANBI over vol-
doende middelen beschikt om die vergoeding uit te betalen
en de ANBI ook echt de bedoeling had om de vergoeding
te betalen. Alleen als iemand dán onherroepelijk afziet van
een vergoeding is er sprake van een gift op dát moment.
Sinds 1 januari 2014 bepaalt de Algemene Wet inzake
Rijksbelastingen (AWR art. 5b) dat de ANBI haar gegevens
via internet openbaar maakt. Tevens is de uitvoeringsrege-
ling van de AWR met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd.
Uiterlijk vanaf 1 januari 2014 moeten op internet staan: de
naam van deinstelling, het door de Kamer van Koophandel
toegekende unieke Rechtspersonen Samenwerkingsver-
banden Informatie Nummer (RSIN), contactgegevens (dit
mag een postbus zijn, voor een kleine ANBI kan een ves-
tigingsadres of een telefoonnummer bezwaarlijk zijn), de
doelstelling, een (beknopt) beleidsplan, de bestuurssamen-
stelling en het beloningsbeleid, een (beknopt) verslag van
de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoor-
ding.
Al deze informatie vindt u ophttp://www.ivn-westfriesland.
nl/ANBI/.
Welke instellingen zijn aangewezen als ANBI? Wilt u con-
troleren of een instelling waar u geld aan geeft, is aange-
wezen als een ANBI? Dat kan op http://www.belasting-
dienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/. (zoekargument="i-
vn westfriesland")  

Verslag snertfietstocht
Henk Lanting
 
De eerste activiteit in het Egboetswater zit er op: de snert-
fietstocht afgelopen zondagmiddag 2 maart 2014 vanaf
camping Veerhof door het Egboetswater. We werden zoals
gebruikelijk op de camping gastvrij door Ria en Cor Spijker
ontvangen en na afloop konden we in de keuken van de
stolpboerderij heerlijk met elkaar aan de snert. Geweldig
gewoon.
 
De fietstocht leverde enkele leuke beelden op. Langs de
Pukweg keken we in het open weiland naar een tiental
Hazen die met elkaar haasje over aan het spelen waren.
Hieruit bleek dat het voorjaar goed los was.
We zagen een prachtige tuin met Stinzenplanten toen we
Hauwert binnenreden (tuin van IVN-lid Aaf Korver). Een
kleurrijk tapijt.
Voordien hadden we op de Papeveer, althans op de pieren
daar in het water, een grote groep van meer dan 100

Scholeksters waargenomen. Bij Het Egboetje konden we
vervolgens aan de warme chocomelk. Wel verdiend, want
ondanks het zonnetje stond er wel een koud windje.
Het zgn. sneeuwklokjesterrein was een plaatje. Het hele
terrein liet schitterende bloeiende Sneeuwklokjes zien. Een
lust voor het oog. De bijenstal hier was volop in beweging.
De beestjes vlogen af en aan. Zo te zien zat er in elke kast
leven.
Op de waterplas in het Egboetswater waren verschillende
eendensoorten te herkennen. Langs de kanten namen we
de eerste wilgenkatjes waar. Na nog even stil gestaan te
hebben bij de wilgen en de wilgenroosjes in de bomen
gingen we over de Hazenweel terug naar de camping. Een
heel leuke tocht waar ik zelf ook veel plezier aan heb be-
leefd.
 
PS: In de sloot merkte ik op, dat er lange boomstammen
over waren gelegd om het terrein op te komen. Dat is niet
de bedoeling. Ik ga dit met het Recreatieschap opnemen.
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Biologisch moment NGC 2014/15
Geert Veldhuis
 
Merel
Hij slaat zijn vleugels uit
En vliegt naar hoger sferen
En daar begint-ie dan
Meteen te kwinkeleren
Want in zijn lijfje draait
Een luchtig mechaniekje
En dat veroorzaakt af en toe
'  n vluchtig klein muziekje
Toon Hermans
 
Ik zit in de kamer, één hoog, met uitzicht op 't balkon. Boven
het TV-lawaai binnen, buiten in de schemering plots een
hoog en hard, niet al te snel, tsjie-tsjie-tsjie. Dacht eerst:
een mees. Ging kijken: een Merel, pikzwart met oranje
snavel, op een paaltje van een afscheiding met de buren.

Enkele minuten: tsjie-tsjie-tsjie ca 60/min. Dan wel vijf mi-
nuten gevarieerde zang. Vliegt dan weg met hoog en snel
tsjie-tsjie-tsjie ca 120/min.
 
De Merel, Turdus merula, orde der zangvogels, familie der
lijsters. Roep : tsjie-tsjie-tsjie, bij onraad, onrust of als ter-
ritoriumwaarschuwing.
Zang: meester-alt, zingt op menselijke toonhoogte, gevari-
eerd. Zangpost: hoge zichtbare plaats met goed uitzicht.
Voorkomen: loofbos, parken, tuinen, bebouwing met
bomen.
Wanneer: invallende schemering of bij regenwolken.
Volkswijsheid: merelzang kondigt regen aan.
 
Terugkomend op de Merel van Hermans: die heeft het niet
goed gehoord of begrepen of verward met een andere vogel
bv de leeuwerik. Literatuur: Wat zingt daar? Van Dick de
Vos en Luc de Meerman. 

O & A-groep
Michel Kleij 
 
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
(kortweg KNNV) en het IVN hebben de hoofden bij elkaar
gestoken en gezocht naar meer samenwerking. Om die
reden zoeken wij (KNNV) naar uw kennis en uw gevoel voor
natuurbehoud en natuurbescherming, want die zal er on-
getwijfeld zijn. De KNNV heeft als doelstelling o.a. natuur-
beleving, natuurstudie en natuurbescherming.
Dit laatste onderdeel gaat hoe langer hoe meer tijd en
menskracht vragen. "  Helaas"  , moeten wij er bij zeggen.
In de organisatiestructuur van de KNNV, Afdeling Hoorn,
is niet alleen een vogelwerkgroep, een plantenwerkgroep
of een vlinderwerkgroep, doch ook een ondersteuning- en
adviesgroep. Deze geeft o.a. advies en informatie aan het
bestuur van de afdeling over problemen die er zijn met
betrekking tot de bescherming van de ons omringende
natuur.
 
De ondersteuning- en adviesgroep (O & A-groep) bekijkt
bestemmingsplannen en tracht daarbij hulp te bieden over

de wijze hierop te reageren. De ondersteuning- en advies-
groep bestaat momenteel uit vier personen. Gezien het
werk wat er op ons afkomt leek het ons, in het kader van
de eerder vermelde samenwerking, een goed idee om
leden van het IVN te benaderen of zij ook deel willen nemen
aan de werkzaamheden van de ondersteuning- en advies-
groep van de KNNV.
Wat wordt er van u verwacht? In ieder geval: affiniteit met
de natuur. Een lichte interesse in de juridische kant van
natuurbescherming, met name bestuursrecht zoals Alge-
mene Wet Bestuursrecht, Flora- en Faunawetgeving en
Milieuwetgeving.
 
Mocht u behoefte voelen om uw kennis, interesse en
taalvaardigheid eens te vergroten, of bent u gewoon
nieuwsgierig, neem dan contact op met de algemeen
voorzitter van de KNNV, Afd. Hoorn. Jan Duyf voorzit-
ter@hoorn.knnv.nl (0228-585272) of met de voorzitter van
de ondersteuning- en adviesgroep, Michel Kleij, mkle-
ij@hetnet.nl (0229-230524).
 

RABO Fietssponsortocht 2014
Hans Verhoeven
 
Op zaterdag 14 juni 2014 kan er weer worden gefietst om de verenigingskas te spekken: immers als er minimaal 2
en maximaal 10 personen voor het IVN meefietsen ontvangen we van de RABOBANK Westfriesland-Oost een bedrag
van € 25,--   per meefietsend persoon met een maximum van € 250,--  .
Deelnemers hoeven niet lid van het IVN te zijn. Als er onvoldoende leden kunnen meefietsen, maar er zijn wel partners,
familieleden of vrienden bereid mee te doen namens de club, zijn zij van harte welkom. Alle deelnemers krijgen bij de
start een tasje met wat drinken en lekkers. Let op: kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend deelnemen (zelf-
standig fietsen) onder begeleiding van een volwassene.
 
De afstand van deze tocht is ongeveer 35 km en elk jaar is er een thema. Dit jaar is gekozen voor WK Voetbal!
 
Elk jaar weten we weer 10 personen bij elkaar te sprokkelen en dat is soms best lastig. Zo zijn er verschillende acti-
viteiten op deze dag waarvan de aanwezigheid van vele IVN-ers op Texel voor de Natuurgidsencursus er één is. Wij
vragen aan leden en niet-leden, die deze tocht willen fietsen, zich vóór 25 april op te geven bij Gé Kenter, T: 0228
513362, E: g.m.kenter@ivn-westfriesland.nl.
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Activiteiten KNNV lente 2014
Jan Duyf
 
Voor een uitgebreidere uitleg van deze excursies zie
de website van KNNV Hoorn www.knnvhoorn.nl
 
Zondag 12 april: excursie Thijsse's Hof Bloemendaal. 
Thijsse's Hof is aangelegd in 1925 op voormalige aardap-
pelakkertjes met eikenhakhout in het Bloemendaalse Bos
ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van dr. Jac. P.
Thijsse. Naast de meer dan 400 soorten hogere planten en
circa 24 soorten broedvogels zijn er vele andere planten-
en dieren te zien.
Informatie: Ben Hart, E: b.m.hart@tele2.nl, T: 0229 750507.
 
Zondag 27 april: Diemer Vijfhoek. De Diemer-Vijfhoek,
ook wel het PEN-eiland genaamd, bestaat sinds de jaren
zestig. Het is van oorsprong een baggerdepot en de natuur
erop is spontaan ontstaan (op een paar aangeplante rijtjes
berken na). Het is in feite vijfhoekig schiereiland in het IJ-
meer, grenst aan industriegebied en restanten van weilan-
den. Sinds 1999 valt het gebied onder beheer van Staats-
bosbeheer. In het spontane bos werden paden, poelen en
een kreek gelegd en toegangshekken en informatieborden
geplaatst. Vertrek om 9.00 uur bij het Dampten, terugkomst
in de loop van de middag. Informatie: Peter de Lange, E:
peca@quicknet.nl, T: 0229 551955.
 
Zaterdag 3 mei: Vogelkijkdag waterberging Twisk. In-
middels al een traditie geworden: een kijkdag in de water-
berging te Twisk in samenwerking met Landschap Noord-
Holland. Gedurende deze dag zullen er telescopen staan
opgesteld om belangstellenden te wijzen op de daar ver-
blijvende vogels. Van 10.00 uur tot 15.00 uur is er een post,
met informatie van zowel Landschap Noord-Holland als
KNNV. Op de fiets te bereiken vanuit Twisk, of via grasdro-
gerij Den Hartog. Auto'  s kunnen het beste aan de westkant
van het gebied geparkeerd worden, nabij grasdrogerij.
Informatie: Douwe Greydanus, E: d.greydanus@quicknet.
nl, T: 0228 720119.
 
Zaterdag 10 mei: excursie Hilversumse Meent. Het
Naardermeer, het oudste Natuurmonument van Nederland,
is in 1906 aangekocht om vervuiling te voorkomen. Het is
een natuurlijk meer dat vermoedelijk al ontstaan is aan het
eind van de voorlaatste ijstijd. Daarna is de vorming van dit
meer beïnvloed door veenriviertjes en overstromingen van
de Vecht en mogelijk ook de Zuiderzee. Het is dus niet
gevormd door het winnen van veen, zoals de andere
Vechtplassen. We willen vandaag wandelen naar de Hil-
versumse Meent, een wandeling die voert langs drassige
weilanden en voert naar een kijkscherm waar we kunnen
kijken over een stuk van het meer.
Daarna lopen we nog wat verder langs een stukje bos waar

een vlonderpad ons naar een andere kijkhut voert en weer
een ander deel van het Naardermeer laat zien. Purperrei-
gers, blauwborsten en veel watervogels kunnen we op onze
wandeling verwachten. Vertrek om 9.00 uur vanaf het
Dampten, terugkomst in de loop van de middag.
Informatie: Trudy Winthorst, E: trudywinthorst@quicknet.
nl, T: 06 10825568.
 
Dinsdag 13 mei: wandeling de Woude. Rondje over het
eiland De Woude aan het Alkmaardermeer. De lengte van
de wandeling is ca. 8 km. Wij wandelen aan de buitenkant
van het eiland langs weilanden en gedeeltelijk langs het
Alkmaardermeer. In het voorjaar is het hier zeer vogelrijk,
Grutto'  s, Kieviten etc.
Wij vertrekken om 13.00 uur vanaf het Dampten. Gaarne
24 uur van tevoren aanmelden. Informatie Jan Duyf, E:
voorzitter@hoorn.knnv.nl, T: 0228 585272
 
Dinsdag 10 juni: wandeling Belmermeerroute. Deze
keer gaan wij naar Broek in Waterland. Wij vertrekken in
Broek en Waterland bij het Pannenkoekhuis: "De Witte
Swaen"   en lopen dan via Zuiderwoude. Nadat wij de brug
gepasseerd hebben, lopen we weer terug richting Broek in
Waterland. Wij vertrekken om 13.00 uur vanaf het Dampten.
Gaarne 24 uur van tevoren aanmelden.
Informatie Jan Duyf, E: voorzitter@hoorn.knnv.nl, T: 0228
585272.
 
Zondag 15 juni: excursie wilde orchideeën rond het
Zwanenwater. We gaan orchideeën kijken in het gebied
rond het Zwanenwater. Er is grote kans dat we de Welrie-
kende nachtorchis en de Grote keverorchis bloeiend aan-
treffen. Mogelijk zien we ook al iets van de Brede wespenor-
chis en Moeraswespenorchis, maar bloeien doen deze nog
niet. We worden rondgeleid door een boswachter van
Natuurmonumenten. Vertrek 9.00 uur vanaf het Dampten.
De excursie duurt een halve dag. Contactpersoon: Anne-
marie Dekker, E: info@buitengewoonnatuuractiviteiten.nl.
 
Zaterdag 28 juni: excursie Nieuwkoopse Plassen met
fluisterboot. De Nieuwkoopse Plassen is een waterrijk
natuurgebied midden in het Groene Hart. Hier is rust en
ruimte voor plant, dier en mens (ondanks de drukte van de
Randstad) en een horizon zonder gebouwen of torens. Met
de fluisterbootjes glijden we bijna geruisloos over het
vaarwater tussen de bloeiende lelies, zonnedauw en
Blaasjeskruid. De Zwarte sterns en Purperreigers, die hier
broeden, vliegen er regelmatig over. De oevers zijn prach-
tig en vol met Rietzangers. Beslist noodzakelijk om je tijdig
op te geven en wel vóór 10 mei. De kosten bedragen € 15,--
p.p.. Vertrek van het Dampten om 08:00 uur.
Contactpersoon: Ofra Carmi, T: 06 53463809. 
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11 januari - Nico Bregman en Tjalling James  
leggen de fietsroute uit.

25 januari - De laatste loodjes..
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25 januari - Spectaculaire acties tijdens het wilgenknotten.
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11 januari - Koud, nat en winderig weer,  
de eerste ´water´ doop is een feit.

11 januari 2014 -  De fietsers zijn 
terug bij het Startpunt.
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25 januari - Wilgenknotten met 
scherpe zagen.
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Natuurgidsencursus 2014/15
De nieuwe Natuurgidsencursus is op 7 januari van start 
gegaan. Om de week is er op de dinsdagavond een theorie-
avond in het Streekbos. De zaterdag daarop vindt er een 
excursie plaats. Op deze pagina’s een fotoimpressie.

25 januari - Wilgen-
knotten.
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8 maart - Grondboringen in het Streekbos.
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8 februari - Tijdens de boomknoppenexcursie,  
de vondsten bekijken.

22 februari - Zintuigenexcursie in het  
Streekbos.

8 februari - Een bloeiende Hazelaar wordt 
onder de loep genomen.
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8 februari - 
Boomknoppen.

Astrid Bijster
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Notulen Algemene Jaarvergadering d.d. 25 februari 2014
Gé Kenter
Notuliste: Riet Hartsuijker
 
Deze notulen zijn pas akkoord, na goedkeuring tijdens
de Algemene Ledenvergadering in 2015.
Aanwezig: 36 leden waarvan getekend; Gé Bentvelsen,
Eleonora de Boer, Toos Brink, Robert Jan Broekhuizen,
Henry Bruggink, Wil Buysman, Ria de Graaf-Roelofs,
Douwe Greydanus; Rob den Hartog, Riet Hartsuijker, Otto
Heck, Tjalling James, Pieter Karel, Hilda Keesman, Gé
Kenter, Henk Lanting, Han Oranje, Marianne Ouwerkerk,
Heleen Peerdeman, Geert Pietersen, Monica Ralling, Elcke
Ransijn, Anneke de Ronde, Ad Roobeek, Theo Ruiter, Cees
Schaper, Hennie Schroten, Teije van Seijen, Wil Stelling,
Joop Tamsma, Ellen van Troost, Geert Veldhuis, Hans
Verhoeven, Fred Weel, Beppie van der Wegen-Essen en
Jans Wiersum. Afwezig met kennisgeving: Joke Tilgen-
kamp, Chris Vahl, Arie van Geest, Rob van der Wegen,
Matt Bos en Adri Bozelie-Scheerman.
 
Opening
Geert opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom. Hij verwelkomt ook Monica Ralling, projectleider
IVN en schakel tussen ons, het provinciaal en landelijk IVN.
Zij heeft informatie die ze aan het einde van de vergadering
met ons zal delen. Henk Lanting komt later.
 
Mededelingen van het bestuur
Astrid vertelt over de Natuurgidsencursus (NGC): Begin
2013 is de 7e natuurgidsencursus van start gegaan die in
1½ jaar 31 cursisten opleidt. Er is nu alweer een wachtlijst
van 13 mensen, dus de volgende NGC zal zeker niet 4 jaar
op zich laten wachten.
Astrid meldt dat een kleine groep de natuurkoffer aan het
uittesten, aanpassen en introduceren is. Geert Veldhuis, lid
van de commissie Natuurkoffer, demonstreert de koffer en
licht toe hoe de groep naar verpleeghuizen gaat en daar de
natuur van buiten naar binnen brengt; het idee is om alle 5
zintuigen te prikkelen. Verder zijn Adri Bozelie, Astrid
Bijster, Ria de Graaf, Beppie van der Wegen, Marga
Scherer en Marianne Ouwerkerk bij de natuurkoffer betrok-
ken.
Monica Ralling oppert om een film te maken van de omge-
ving hier in West-Friesland om bij de presentatie te kunnen
projecteren. De vergadering vindt dat een goed idee en
vraagt of Monica kan helpen bij de financiering ervan.
Gebruik bovenzalen: 
In het afgelopen jaar is er overleg geweest tussen de 3
gebruikers van het Streekbos Paviljoen en de gemeente.
Om het gebruik van de bovenzalen te bevorderen stelde
de gemeente voor om het beheer van de bovenzalen over
te dragen aan IJgenweis. Dit gaf echter praktische bezwa-
ren, zo zou IVN gecompenseerd moeten worden voor de
investeringen die door IVN in de zaal zijn gedaan.
Een praktische oplossing is dat IVN het beheer van de zaal
blijft doen en dat IJgenweis jaarlijks een onkostenvergoe-
ding betaalt bij het gebruik van de zaal. Orion kan ook
gebruik maken van de zaal.
Vragen uit de zaal:
Er staat nu een donkere stapelbare stoel die niet van het
IVN is, wat is daar mee? 

We hebben nog geen besluit over het verplaatsen van
meubilair bij het gebruik van de zaal door anderen. Orion
betaalt geen huur, maar over een kostenvergoeding is nog
niets besloten. Tjalling vindt dat Orion huur zou kunnen
betalen in verband met de schoonmaak, het gebruik van
de beamer en kosten voor verwarming en dergelijke. Geert
neemt dit mee.
Op een vraag over de agendaplanningen wordt gemeld dat
het IVN de agenda bijhoudt. IVN en Orion hebben voorrang
bij het reserveren van de zaal. Als de agenda is ingevuld
staan de afspraken vast. Daarom is het zaak tijdig wensen
voor het gebruik van de zaal in te schrijven in de agenda
op kantoor. IJgenweis gebruikt de zaal voor management-
cursussen en dergelijke. Er zullen geen feesten gehouden
worden en onze IVN-spullen zullen veilig zijn.
Tarieven Boot
Geert meldt dat de boot aanzienlijke aanpassingen heeft
ondergaan om te voldoen aan de eisen die de wet stelt aan
het varen met meer dan 12 betalende personen. De boot
zal geregistreerd worden voor 28 personen inclusief de
schipper met vaarbewijs. Er kunnen 24 volwassenen in,
maar met kinderen is er plaats voor 28 personen.
Vanwege de grote investering zijn de tarieven aangepast
en kost een vaartocht nu € 100,-- voor maximaal 2 uur. De
tarieven voor de vaarexcursies voor scholen en van de
publieksactiviteiten blijven ongewijzigd.
Ecoproject
Zoals we hebben kunnen constateren is er flink gekapt en
gesnoeid. Er is in de hoge wilgen namelijk een besmette-
lijke bacteriële ziekte, de watermerkziekte, geconstateerd.
De wilgen zullen worden gekapt in 2014 en 2015. Een
aantal stammen blijven voor spechten en vleermuizen; er
komt een ring om de stam zodat de boom afsterft maar wel
blijft staan. RSW gaat de wilgen verwijderen en wil het liefst
een deel versnipperen. Tot nu toe zijn houtwallen gemaakt;
wel netjes maar behoorlijk kaal.
Sponsorbeleid
Gé Bentvelsen van ABZ-seeds heeft zich als sponsor ge-
meld, hij wil graag een financiële bijdrage leveren om de
vaarexcursies laagdrempelig te houden. Hij biedt aan het
verschil van de reële vaarexcursiekosten met de huidige
tarieven voor 5 jaar te betalen. De vergadering verwelkomt
dit besluit met applaus. De voorzitter zal het verder met
ABZ-seeds uitwerken.
Het bestuur zal in het komende jaar het sponsorbeleid op
de agenda plaatsen.
 
Ingekomen stukken
Het verslag van de kascontrolecommissie is via de pen-
ningmeester binnen gekomen. Zie het betreffende agenda-
punt .
 
Notulen jaarvergadering 2013
Naar aanleiding van bladzijde 3 betreffende de financiële
verdeling van contributiegelden van landelijke leden die
alsnog aan de plaatselijke IVN vereniging worden gekop-
peld:
Er ligt een voorstel van 13 november om een overgangs-
periode te hanteren. Afgesproken was dat wij van onze
landelijke leden € 12,-- zouden krijgen, dit zijn 5 leden in
totaal, maar het blijkt dat we dit jaar de helft van de betaal-
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de contributie ontvingen dus € 18,-- per jaar.
De vergadering keurt de notulen goed met dank aan Gé
Kenter en Riet Hartsuijker.
 
Jaarverslag 2013
Geert licht het jaarverslag toe.
De Boot
We zijn afgelopen jaar aangehouden door de politie en die
keurde onze boot af wat betreft uitrusting, besturing en
bouw. De boot is vervolgens op het droge gekeurd en toen
bleken na meting de kimmen 0,3 mm te dun. De boot moet
geregistreerd worden bij het kadaster en daarbij worden
vele eisen gesteld aan de boot, de inrichting en de voor-
schriften voor de schipper.
Om aan al die eisen te voldoen zou ons dit € 7000,-- kosten
en het bestuur heeft dus de aanschaf van een nieuwe boot
overwogen. Na alle afwegingen is toch tot opknappen be-
sloten. Nu zijn alle veiligheidsmaatregelen uitgevoerd, de
motor is gereviseerd en loopt veel stiller, de boot is mooi
opgeknapt heeft dikkere platen en ligt stabiel in het water.
Ook zijn er 28 veiligheidszitkussens aangeschaft met een
drijfvermogen van 9 kg. Nu moet de boot alleen nog gere-
gistreerd worden bij het kadaster, waarna hij definitief kan
worden goedgekeurd.
Op de vraag uit de vergadering of hij niet op zonne-energie
kan varen wordt geantwoord dat dit voor onze boot niet
mogelijk is. Vanaf nu moet elke schipper een vaarbewijs
hebben als er meer dan 12 betalende personen aan boord
zijn. Ook zal er een vaarreglement worden opgesteld.
De opslag van de boot is verbeterd, maar nog niet hufter-
proof. Er zal worden bekeken of een bootopslag onder de
steiger bij IJgenweis gerealiseerd kan worden.
 
Scholenwerk
Henk is nog afwezig. Geert meldt een terugloop van het
gebruik van de leskisten. Ook zijn er minder excursies voor
de scholen geboekt. Wel zijn er vele activiteiten die heel
druk bezocht worden. Een probleem is dat de overdracht
van de coördinatie scholenwerk twee keer niet gelukt is.
Henk vermoedt dat de klus teveel is voor één persoon en
stelt voor de taak in tweeën te delen. Gegadigden kunnen
zich melden bij Henk.
 
Tentoonstelling
Dit loopt goed. Een mooi voorbeeld is de duurzaamheid-
tentoonstelling, die gaat over artikelen gemaakt van
zwerfafval.
 
Weidevogelgroep
Er zijn goede resultaten. In tegenstelling tot de landelijke
trend is er in West-Friesland geen afname van het aantal
broedvogels. In de weidevogelgroep zijn 65 vrijwilligers die
van maart tot juni actief zijn. Dat is waarschijnlijk ook de
reden dat velen niet lid zijn van het IVN.
 
De Beestenboet is vorig jaar geopend. Er zijn naast een
Haas en Konijnen, nestelbijen gezien. Andere bewoners
moeten de plek nog ontdekken.
 
Publieksactiviteiten
Hier komen de mensen graag op af. Het bestuur ervaart
daarbij ook een positief imago van het IVN bij de pers. Een
nieuwe computer is aangeschaft en geïnstalleerd door Rob

en Hans.
 
Het plan voor een oeverzwaluwwand in de waterberging is
al vermeld in een vorig verslag. Tjalling James en Louis van
Wegen hebben subsidie voor de aanleg gevraagd bij vo-
gelbeschermingsinstellingen, bij Landschap NH en het
Hoogheemraadschap NH. De gelden zijn gereserveerd,
maar de gemeente en de firma Scholtens moeten nog
toestemming geven voor de uitvoer.
 
Financieel verslag 2013
Rob begint met te vertellen dat IVN West-Friesland een
ANBI-instelling is, waarvoor het sinds 1 januari 2014 wet-
telijk verplicht is om bepaalde informatie, waaronder statu-
ten en financiële gegevens, op een website te publiceren.
Alle verplichte informatie is inmiddels op onze website www.
ivn-westfriesland/anbi te vinden.
Geconcludeerd wordt dat we dit jaar met een klein positief
resultaat afsluiten. Vervolgens licht Rob enkele zaken toe
en biedt gelegenheid tot het stellen van vragen.
 
Waar staat de opbrengst van de boekenmarkt?
Die wordt nu nog als "  Reserve boekenfonds" € 1000,-- op
de balans verantwoord, maar er is besloten om de op-
brengst voortaan als resultaat te boeken.
N.a.v. een vraag over subsidies:
De gemeentesubsidies zijn in 2013 gestegen. In 2012
kondigde de gemeente Hoorn aan hun subsidie geleidelijk
te verminderen. Ter compensatie is toen een geleidelijke
contributieverhoging voorgesteld, maar daarna bleek de
gemeente Medemblik onverwacht de subsidie te verhogen.
Gemeente Hoorn betaalt de subsidie in 2014 echter voor
het laatst en de overige gemeenten hebben aangekondigd
hun subsidiebeleid vanaf 2015 aan te zullen passen.
Hoe het kan dat de "  Onkosten overige activiteiten" die in
2012 € 5287,-- was, maar in 2013 slechts € 300,-- is?
In 2012 werd ons lustrum gevierd dat destijds niet ingepland
was.
N.a.v. vragen over de teruglopende spaartegoeden bij ASN
Ideaal sparen:
Hierover wordt meegedeeld dat deze zijn teruggelopen
wegens betaalde investeringen. De van sponsors ontvan-
gen donaties waren destijds voor de inrichting van het
Streekbos Paviljoen.
Het verkoop van materialen was voorheen een belangrijke
bron van inkomsten, waarom nu niet meer? In 2012 is het
idee geopperd om een winkeltje te beheren, maar er werd
nauwelijks iets verkocht. Daarom hebben we dit jaar de nog
aanwezige voorraad ten bedrage van € 869,-- volledig af-
geboekt, eventuele verkopen zullen nu weer rechtstreeks
als opbrengst worden verantwoord.
Uit de vergadering komt het idee om verkoop te starten via
een webwinkel. Reactie van het bestuur is dat als iemand
dit wil doen dat dan dankbaar wordt aanvaard. Er is (ook)
een webwinkel van het Landelijk IVN. Het bestuur gaat een
groep samenstellen om te brainstormen over verkoop.
Wat is de "  opbrengst van cursussen  ?
Dit is de opbrengst van de Groencursus in Schagen en van
twee praktijkcursussen in het Streekbos Paviljoen, de NGC
vindt plaats in 2014/2015 en levert nagenoeg niets op.
Er zijn 65 vrijwilligers in de weidevogelgroep maar die zijn
lang niet allemaal lid. Niet-leden worden erop gewezen dat
zij niet onder onze WA-verzekering vallen. De leden van de
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knotgroep en de weidevogelgroep vielen voorheen qua
verzekering onder het Landschap NH. De ondersteuning
die LNH aan de weidevogelgroep gaf werd het laatste jaar
gedaan door de Agrarische Natuurvereniging. Of we nu via
Landschap NH of de Agrarische Natuurvereniging nog
verzekerd zijn is niet verder benoemd.
Rob meldt dat we er nu nog financieel redelijk voor staan,
maar naar aanleiding uit berichten van subsidiënten weten
we dat we steeds minder bijdragen van de overheden
zullen ontvangen. We zullen andere initiatieven moeten
aanboren.
Teije van Seijen merkt op dat middelbare scholen enorm
gesubsidieerd worden, dus lijkt het hem zinnig om voor het
schoolwerk meer te gaan vragen. Henk Lanting geeft aan
dat onze klanten basisscholen zijn en dat er prijsafspraken
zijn met het MAK en de Witte Schuur. Tevens loopt het
aantal boekingen nu al terug wegens bezuinigingen. Gaan
we de prijzen verhogen dan bestaat de vrees dat het
aantal boekingen nog meer zal dalen.
Omdat het IVN-WF een ANBI-instelling is, zijn bijdragen
zoals donaties en contributie fiscaal aftrekbaar. Advies van
een lid is: meld dit niet alleen op de website maar meld dit
ook in de Alchemilla. Toos zal ervoor zorgen dat dit in het
najaar gebeurt.
Tot slot is er een vraag of de "opbrengsten excursies" ge-
splitst kunnen worden in publieksactiviteiten en groepsuit-
jes.
 
Verslag kascontrolecommissie
De voorzitter leest het verslag van de kascontrolecommis-
sie voor.
Ingevolge uw opdracht hebben ondergetekenden het finan-
cieel verslag over 2013 onderzocht. Wij delen u mede dat
wij de balans per 31 december 2013, de staat van baten
en lasten over 2013 en de toelichting akkoord hebben be-
vonden. Getekend: C.J. Vahl en M.E. Ouwerkerk.
De vergadering stemt met deze verklaring in en verleent
aan het bestuur decharge voor het gevoerde beleid in 2013.
 
Begroting 2015
Deze begroting is de basis voor subsidietoezeggingen door
de gemeenten.
Tjalling vraagt hoe de zaalopbrengsten zijn begroot, wat
IJgenweis gaat betalen en krijgen we dan meer opbrengst?
Toen dit budget werd samengesteld werd nog uitgegaan
van de toen bestaande tariefafspraken, maar onlangs is
een nieuwe afspraak met IJgenweis gemaakt, waarbij een
vast bedrag werd overeengekomen, waarmee wij de ex-
ploitatiekosten van de bovenzalen volledig dekken. Op een
enkele uitzondering na zijn wij voor de overige bedragen
voor 2015 uitgegaan van een verhoging van 5 % ten op-
zichte van 2013.
De "Onkosten boot" zijn heel laag begroot en dat verwach-
ten we ook gezien de restauratie in dit jaar. De ten laste
van het resultaat opgehoogde reservering is bestemd voor
de accu's, die maar een beperkt aantal jaren meegaan.
We houden rekening met een hogere "  Afdracht landelijk
bureau" dan tot en met 2013. De afdracht per lid is al een
aantal jaren vastgesteld op € 8,65 per lid maar te vrezen
valt dat dat op termijn verhoogd zal worden tot € 12,-- per
lid. Vanwege de voorziene verminderde inkomsten ver-
wachten we een behoorlijke verlaging van ons banktegoed,
waardoor we in de toekomst geen rente meer ontvangen.

Uit de vergadering wordt gemeld dat IVN Noord-Kennemer-
land € 2200,-- had ontvangen door te zingen tijdens de
kerst. Deze actie was echter gericht op een specifiek doel,
namelijk het inrichten van het bezoekerscentrum. Er ligt een
oproep aan ieder om ideeën te verzamelen om gelden te
verwerven.
Na al deze vragen en suggesties keurt de vergadering de
begroting goed.

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Dit jaar bestond de kascontrolecommissie uit leden Chris
Vaal, die nu aftreedt en Marianne Ouwerkerk. Er is geen
reserve-lid dus we hebben twee nieuwe kandidaten nodig.
Pieter Karel meldt zich als lid en Tjalling als reserve-lid.
 
Afscheid vorige voorzitter
Dit agendapunt wordt extra ingevoegd. "  Alweer een af-
scheid?"  , vraagt Tjalling, maar Geert vindt dat Tjalling in
september niet geruisloos weg mocht gaan, nadat hij sinds
1995 18 jaar voorzitter is geweest. Er komt een kleine op-
somming van wat er onder Tjalling'  s leiding allemaal is
gedaan:
De gidsencursus ging van start en die draait nu voor de 7e
keer. Er kwam een fluisterboot, en nu is er al een "2e boot
"  . De Groencursus loopt ook nog steeds goed. Er kwam
destijds een eigen gebouw, mede verzorgd door Tjalling en
nu is er het Streekbos Paviljoen dat er nog wel even blijft.
Tjalling voegt toe dat er in zijn tijd als voorzitter ook sprake
is geweest van afbraak: namelijk van "de Terp" Na enige
tegenwind is de samenwerking met MAK en de Witte
Schuur nu gelukt, er is een goede samenwerking en een
gezamenlijk beleid naar gemeenten. Verder heeft Tjal-
ling'  s vakkennis tot goede ingangen geleid naar beleids-
instanties die hij ten dienste stelde aan het IVN.
We waarderen Tjalling's passie, en zijn wijze van kennis-
overdracht en overdracht van natuurbeleving. Tjalling is een
aimabel mens, die moeilijk nee zegt en belangstelling voor
anderen toont. Als waardering voor zijn bijdrage als 18 jaar
voorzitter stelt het bestuur de ALV voor om Tjalling te be-
noemen tot erelid van IVN West-Friesland. De vergadering
stemt in met handgeklap en Tjalling ontvangt een daarbij
behorende oorkonde. Marike krijgt als kleine compensatie
voor alle afwezigheid van Tjalling een bos bloemen.
Tjalling reageert op de speech van Geert door te vertellen
dat bij de vele contacten die hij had met de overheid vaak
2 petten, of geen pet, of 1 pet op had. Hij lijkt daarmee geen
problemen te hebben gehad. Talling memoreert dat hij nog
bij veel activiteiten van het IVN betrokken is. Hij stelt dat de
mooie resultaten juist het product is van de goede samen-
werking binnen het IVN. Veel taken zijn nu al door de an-
dere leden overgenomen, zoals door Hans en Astrid.
Hij laat als present aan het IVN een prijs met wisseltrofee.
Marike toont een was-variant van een Snoeshaan die in
brons gegoten gaat worden. Het bestuur bepaalt wie ervoor
in aanmerking komt. Tjalling suggereert meteen een hele
rits namen. Hij besluit met te zeggen dat hij graag in het
bestuur heeft gezeten, en adviseert de leden gewoon door
te gaan en alle haat-liefde verhoudingen te koesteren,
want "er is geen warmte zonder wrijving"  .
Tot slot heeft hij beneden een cadeautje voor elk lid klaar
staan, dat hopelijk in goede aarde valt. (En inderdaad, bij
vertrek staat er voor elk lid een potje met een bloeiend
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Huldiging Tjalling James  
Foto: Toos Brink
 
 

Het bestuur  
Foto: Toos Brink
 
 

sneeuwklokje.)
 
Bestuurswijziging
Zoals nu wel duidelijk is heeft het bestuur nooit aan roulatie
gedaan. Nu beginnen we dus aan een roulatieschema en
Rob en Gé treden per maart 2014 af en zijn herkiesbaar
als respectievelijk penningmeester en secretaris. Het ap-
plaus van de vergadering is instemmend.
John Bos treedt af en is niet herkiesbaar en het bestuur
draagt Eleonora de Boer voor als kandidaat. De vergade-
ring benoemt haar als lid van het bestuur voor de periode
van 3 jaar.
 
Rondvraag en sluiting
Teije van Seijen: Worden insecten gedetermineerd?
Ja, met name elke maand tijdens de inventarisatie in het
Streekbos.
Teije van Seijen: Gemeenten hebben soms een bijenver-
ordening waarin een verbod om bijen in de bebouwde kom
te houden.
Bij het Egboetje hebben we een bijenstal. Wim Nijhuis

onderhoudt dit en er komen meerdere schoolexcursies dit
jaar.
Astrid Bijster: Vorig jaar was een plantencursus en er zijn
leden die nu doorgaan met het determineren van plantjes.
Iedereen die zin heeft om mee te doen is welkom.
Astrid Bijster: Zij meldt plannen van het IVN de 1e helft van
dit jaar. DKV (NH): uitwisseling van ervaringen met de
Natuurkoffer, 12 april een Waterinspiratiedag in het SP, op
21 en 22 juni zijn de Slootjesdagen georganiseerd door het
landelijk IVN en wij doen mee. Op 17 mei is een training
gepland met Tom Lommers: hoe om te gaan met het publiek
bij actieve natuurverkenning.
Astrid verwijst naar de Alchemilla voor een totaal overzicht.
Er worden leuke cursussen en andere producten van het
landelijke IVN aangeboden. Ook zijn er licht groene T-shirts
met het IVN logo te bestellen bij het landelijk bureau IVN.
Na deze meldingen sluit Geert de vergadering om 21.30
uur en wijst naar de hapjes en drankjes die uitnodigen tot
een gezellig samenzijn.
 

Verslag uilenbraakballenpluisavond
Ria de Graaf
 
Op woensdagavond 26 februari in de voorjaarsvakantie-
week was er een uilenbraakballenpluisavond georgani-
seerd. Dorien Hoogenboom van Landschap Noord-Holland
had hiervoor de braakballen van Kerkuilen uit Noord Hol-
land meegenomen. Met een groepje enthousiaste pluizers
gingen we aan de slag. Er werd druk geplozen en gepluisd.
Er werden schedeltjes gevonden van: 48 Huisspitsmuizen,
64 Veldmuizen, 2 Bosspitsmuizen, 1 Bruine rat en 1
schedeltje van een Huismus. In totaal 111 schedeltjes.
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om te
kunnen zien wat voor zoogdieren er hier zoal voorkomen.

Kerkuilen eten allerlei soorten kleine zoogdieren en zijn dus
uitermate geschikt om te onderzoeken welke prooien ze
bemachtigen. Per broedlocatie worden de braakballen
verzameld en uitgeplozen. Daardoor kunnen we zien welke
populaties hier in Noord-Holland rond zo'n broedlocatie
voorkomen. Belangrijk is die van bijvoorbeeld de zeldzame
Noordse woelmuis. Via dit braakballenonderzoek kunnen
we precies weten waar die voorkomt.
Tijdens het pluizen vertelde Dorien nog iets over de uilen
en liet ze wat plaatjes zien op het scherm van verschillende
soorten muizen. Bryan en zijn moeder hebben er in ieder
geval veel van geleerd. Het was een leuke en leerzame
avond.
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Alarmperikelen
Het Bestuur 
 
In de eerste 2 maanden van 2014 is het IVN al bijna € 250,-- kwijt aan valse alarmmeldingen!
Gebleken is dat onze medewerkers daarvoor verantwoordelijk zijn. Ieder die te maken heeft met het in- of uitschake-
len van het alarm van onze IVN-ruimten verzoekt het bestuur deze handleiding goed door te lezen en als zodanig te
handelen. Maak desnoods een kopie van deze pagina en hou dit bij je als je naar het paviljoen gaat. Dat bespaart
ons de onnodige kosten, die wij uiteraard op een betere wijze kunnen besteden.
Binnenkomen door de centrale hoofddeu:. Als niemand in het paviljoen is hoor je een pieptoon die aan en uit gaat.
Als wel iemand in het paviljoen is hoor je niets en hoef je geen haast te maken. Doe de deur dicht. Links onder de
trap hangt aan de muur de alarmdisplay.
Ga daar zo snel mogelijk naar toe (binnen 30 seconden moet het alarm worden uitgezet). Klap het deksel omlaag:
Onderste rijen: 16 lampjes. Er werken er 3. De eerste is van IJgenweis (1), de tweede is van het IVN (2) en de derde
is van ORION (3). De eerste 3 lampjes kunnen in willekeurige volgorde wel of niet branden. Als lampje 2 rood is (dus
brandt) is het alarm voor alle IVN-ruimtes aan. Als lampje 2 niet brandt is het alarm voor alle IVN-ruimtes al uit.
 
Alarm uitschakelen: Als je het lampje wilt uitschakelen, houdt dan de druppel even voor de knopjes van het alarm-
display. Het piepen gaat nog een tijdje door maar dat hoort zo. Na meer dan een minuut houdt dat op. Overtuig je er
van dat het lampje uit is! Doe het klepje dicht. Pas dan kun je de IVN-ruimtes openen met dezelfde sleutel als die
waarmee je bent binnengekomen.
 
Alarm inschakelen: Sluit boven en beneden alle ramen en (terras)deuren. Doe ook alle verlichting en het koffieap-
paraat uit. Toegangsdeuren zijn ook op het alarm aangesloten! Als de schuifdeur als laatste afgesloten is, loop je weer
naar de alarmdisplay. Houdt de druppel weer voor het kastje en zorg dat lampje 2 weer rood gaat branden. Er klinkt
nu weer een onderbroken gepiep. Als er niemand meer in het paviljoen is heb je nu één minuut de tijd om het pand
te verlaten.
Sluit de voordeur door de sleutel twee en een half keer rond te draaien tot je niet verder kan, dan half terug en de
sleutel eruit halen. Als iemand bij IJgenweis of Orion in het pand is hoef je geen haast te maken en hoeft de centrale
hoofddeur ook niet te worden gesloten.
 
Als het alarm af gaat: Haal allereerst de druppel voor de display, dan stopt het alarm. Raak niet in paniek, als je de
sirene hoort, blijf vooral kalm want er kan niets meer gebeuren. Bel Regio Control (telefoonnummer 0226 360260 op
label). Meldt je met je eigen naam en vertel wat er aan de hand is. Je wordt gevraagd het paskaartnummer (6 cijfers)
van de kaart te noemen. Lees dit goed. Omdat ook IJgenweis de Incoteczaal gebruikt kan het zijn dat zij het alarm al
hebben uitgezet. Check daarom altijd of het lampje van het IVN-alarm al uit is als je binnenkomt. Dan hoef je niets te
doen en kan je de IVN-ruimten zo binnen gaan.
Bij verlaten van het paviljoen moet je altijd checken of IJgenweis de Incoteczaal gebruikt. Je loopt dan de kans dat je
de IVN-ruimten op alarm zet terwijl er boven wordt vergaderd. Dan gaat het alarm in werking. Blijf rustig en handel
dan zoals boven beschreven onder: 'Als het alarm af gaat'.
Als IJgenweis de zaal in gebruik heeft kun je vertrekken zonder het alarm in te schakelen. IJgenweis doet dit later.
 

Bryan en zijn moeder druk bezig met pluizen
Foto: Hans Verhoeven
 

Resultaat
Foto: Hans Verhoeven  
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Bereikmeting
Gé Kenter
 
Het landelijk IVN heeft besloten om een bereikmeting te
houden bij haar afdelingen. Ook wij doen hieraan mee.
Daarom het verzoek aan iedereen die een excursie
houdt, werkzaamheden verricht met vrijwilligers met of
zonder publiek en meewerkt aan een publieksactiviteit,
dit door te geven aan Gé Kenter op g.m.kenter@ivn-
westfriesland.nl
 
Vervolgens zal dit gedurende het seizoen op een lijst
worden bijgehouden, waarna deze aan het einde van het
seizoen kan worden ingeleverd bij het landelijke IVN.
 
Het gaat om de naam van de activiteit en het aantal
personen dat per keer deelneemt. Het belang hiervan is
te kunnen kijken waar de belangen en interesses per
afdeling naar uitgaan om daar vervolgens op in te kunnen
spelen.
 
Voor alle duidelijkheid: dit geldt dus vanaf 01-01-2014,
voor iedereen die bv. werkt in de knotploeg, weidevogel-
groep, cursussen, publieksactiviteiten, scholenwerk,
IVN-boot, etc. etc.
 
Graag per gebeurtenis aan mij doorgeven.
 
Alvast dank voor Uw medewerking.
 

Inventarisatiedata Egboetje
Ria de Graaf
 
Op onderstaande data gaan we inventariseren in het Eg-
boetswater.
Iedereen die het leuk vindt om te kijken welke planten,
dieren, of mossen we tegenkomen in het gebied is welkom.
Aanmelding vooraf is niet nodig. Je kunt je gewoon bij Het
Egboetje melden.
 
De data voor het inventariseren in Het Egboetje zijn:
Maandagmiddag 14 april
Maandagmiddag 12 mei
Zaterdagochtend 31 mei
Maandagmiddag 14 juli
Maandagmiddag 11 augustus
Maandagmiddag 8 september
Maandagmiddag 13 oktober
Maandagmiddag 10 november
Maandagmiddag 8 december
 
Op maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur
Op zaterdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur
Indien gewenst kunnen we nog een avond plannen.
 

Column 
Marianne Ouwerkerk 
 
De crèche 
 

 
In het voorjaar komt bij ons de ganzencrèche langs varen.
Eén volwassene voorop, peuters en kleuters - soms wel
een stuk of veertig - in het midden en een volwassene als
hekkensluiter.
Wat ze zo'n dag al doen? Het is net een schooltje, ze krijgen
les. Hoe overleef ik......
Ze leren steile wand klimmen. Nee, niet met een gordel en
een zekeringsapparaat. Als je een volwassen gans bent is
het een eitje om de wallenkant op te klimmen. Desnoods
gebruik je je vleugels erbij. Voor zo'n pulletje is dat een hele
opgave. Tig keer naar beneden donderen in het water en
weer opnieuw proberen. Wat word je daar moe van. En de
(groot)ouders maar aanmoedigen van bovenaf.
Maar......., als de pulletjes er eindelijk in geslaagd zijn om
boven te komen wacht daar het land van melk en honing.
Boerenkool, bloemkool, jonge malse maisblaadjes, dat
wordt smullen. Maar dan komt het gevaar om de hoek kij-
ken. Boeren en tuinders zijn hier niet blij mee. Eén van de
middelen die gebruikt wordt is het verjagen van ganzen door
met grote snelheid in een auto over het land te rijden richting
ganzen. De kleintjes worden door de groters naar water
gedreven.
Niet iedereen haalt het en dan gebeurt het ongelofelijke:
één van de volwassen ganzen draait zich om naar de auto
en spreidt zijn vleugels in dreighouding en de auto mindert
vaart. De gans blijft zo staan tot alle kleintjes veilig het water
hebben bereikt. Dan draait hij zich om en gaat de anderen
achterna. De boer kan het niet laten om ook deze dappere
gans op te jagen maar hij (niet de boer natuurlijk) bereikt
veilig het water.
Om een uur of vier landt er opeens een groep volwassen
ganzen. De ouders komen hun kinderen ophalen van de
crèche. Even is het een chaos in het water maar dan
hebben ouders en kroost elkaar gevonden. Het zijn net
mensen.
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Activiteitenoverzicht IVN West-Friesland lente 2014
Let op:   alle onderstreepte data zijn zondagen                  
                                                                           
Tentoonstellingsthema:
Duurzaamheid / Streekbos / Ecoproject / Vogels bij IVN in
Streekbos Paviljoen.

Deelname aan activiteiten is kosteloos, tenzij anders ver-
meld. Men kan een vrijwillige bijdrage geven of lid worden. 
                                                                                           -
                                     
5 apr. Gezinsactiviteit: Lentefeest in het Streekbos
De komst van de lente wordt gevierd met verhalen en
sagen. De winterheks Holica word verjaagd en de lentefee
welkom geheten met alle kleuren van de regenboog. Een
sfeerwandeling van licht naar schemering. Start om 18.45
uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.  
6 apr. Volwassenenactiviteit: Stenen met verleden
Een fossielen- en gesteentewandeling in Hoorn langs dijk,
Grote Oost en winkelpanden met geoloog Jan Verhofstad.
Verzamelen bij beeld J.P.Coen op de Rode Steen Hoorn.
Kosten  1,- p.p.
7 apr. Paddenstoelenstudiegroep PWF bezoekt het
Robbenoordbos in de Wieringermeer.
O.l.v. Wiepko Lubbers zwammen inventariseren en onder-
zoeken. Starttijd 13.30 uur.                    Deelname vrij voor
volwassenen, opgeven bij Wil Stelling T: 0228 315307.
12 apr. Inventarisatie Streekbos   
Verzamelen om 9.00 uur met koffie bij IVN Streekbos Pa-
viljoen. Start om 9.30 uur tot de middag. Deelnemers helpen
mee soorten in kaart te brengen.
13 apr. Volwassenenactiviteit: Ecoproject Streekbos
Twee betrokken IVN-gidsen geven uitleg over dit voorma-
lige eiland in het Streekbos. Verzamelen om 14.00 uur bij
IVN in het Streekbos Paviljoen. Watermerkziekte bij wilgen.
Kaalslag en nieuwe aanplant met kansen voor variatie in
planten en dieren. Trek laarzen/stevige schoenen aan voor
een tocht over de aanleg, natuurlijk onderhoud en de
beestenboet.
13 apr. Gezinsactiviteit: Stinzenblomkes
Voorheen was het terrein bij het knusse Egboetje een
sneeuwklokjeskwekerij. Langs het natuurpad groeien veel
kruiden en stinzenplanten die mooi verwilderen. Om 14.00
uur start er een wandeling bij het Egboetje, Liederik15,1678
JC Oostwoud, afslag Hauwert.
21 apr. 2e Paasdag Gezinsactiviteit: Paaskuikens bij
IVN
Vanaf 14.00 uur zijn er kwartels en jonge kuikens te bewon-
deren van Kinderboerderij SKIK bij IVN in het Streekbos
Paviljoen. IVN-gidsen vertellen over soorten eieren, broe-
den, kuikens, voorjaar en Paasfeest.  
22 apr. Paddenstoelenstudiegroep PWF inventariseert het
Streekbos op zwammen.
Starttijd 13.30 uur. Nadien microscopisch onderzoek. Op-
geven bij Wil Stelling 0228 315307.
27 apr. Gezinsactiviteit: Egeltje prik
Opvangcentrum Bonte Piet neemt aangesterkte egels mee
en Paula v.Drummen gaat vertellen over de leefwijze.
Daarna gaan we ze samen loslaten in het Streekbos. Start
14.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
30 apr. Gezinsactiviteit: Overal lente
Ga mee naar buiten voor een gratis ontdekkingstocht over

het bospad in het groene Egboetsterrein. Verzamelen om
14.00 uur bij het Egboetje, Liederik15,1678 JC Oostwoud,
afslag Hauwert.
        
10 mei Inventarisatie Streekbos. Zie informatie 12 april. 
11 mei Gezinsactiviteit: Lente op het water
Varen met de IVN-fluisterboot vanaf de steiger Streekbos
Paviljoen om 13.30 en 15.00 uur.
Natuur op land en water in vaarpolder Het Grootslag. Riet
is landpionier bij uitstek. Opgeven bij Pieter Karel T: 06
53259822. Kosten € 2,50 p.p. en € 1,- per kind.
11 mei Gezinsactiviteit: Egels
Paula v.Drummen van Opvangcentrum Bonte Piet neemt
aangesterkte egels mee en vertelt over de leefwijze van
egels. Daarna worden ze losgelaten op het terrein. Verza-
melen om 14.00 uur bij het Egboetje, Liederik15,1678 JC
Oostwoud, afslag Hauwert.
18 mei Volwassenenactiviteit: Vogelkoor
Het is Nationale Vogelweek en IVN West-Friesland doet
mee. Een vroege zondagwandeling met Hans Verhoeven
over zingende vogels, watervogels, pullen, nestvlieders en
ander gebroed in het Streekbos. Start om 07.00 uur bij IVN
in Streekbos Paviljoen. Aanmelden op T: 0228 515137.
Trek waterdicht schoeisel of laarzen aan.
18 mei Gezinsactiviteit: Eetbare gezondheid
Twee medische kruidenkundigen geven advies over ‘goed
groen’ in het Streekbos. Start wandeling om 14.00 uur bij
IVN in Streekbos Paviljoen.     
25 mei Volwassenenactiviteit: Mooi groen in Snouck
van Loosenpark 
Om 14.00 uur start bij de VVV stationsplein Enkhuizen een
rondwandeling door het nabij gelegen Snouck van Loosen-
park. Historie, bomen, struiken en planten komen uitgebreid
aan bod.

1 juni Gezinsactiviteit: Een bij hoort erbij   
Hoe is het nu gesteld met de bijen? Imker Baldi Dekker kan
daar als geen ander over vertellen.
Om 14.00 bij IVN in het Streekbos Paviljoen laat hij zijn
werkmateriaal zien aan groot en klein.
4 juni Gezinsactiviteit: Zoemende bijen
Imker Willem Nijhuis verzorgt een aantal bijenkasten op het
Egboetsterrein. Een bijenkast van binnen zien en honing
proeven? Deelnemers zijn welkom om 14.00 uur bij het
Egboetje, Liederik15,1678 JC Oostwoud, afslag Hauwert.
14 juni Inventarisatie Streekbos. Zie informatie 12 april.
15 juni Boekenmarkt
2e hands boeken voor zachte prijsjes in de Incoteczaal
Streekbos Paviljoen van 11.00 – 17.00 uur. Boeken altijd
welkom, maar brengen of ophalen na overleg met Rob v.
d.Wegen op
T: 06 39196368.
21 juni Gezinsactiviteit: Landelijke IVN Slootjesdagen
2014    
Varen met de IVN fluisterboot om vervolgens waterdiertjes
te gaan vangen in omgeving Streekbos. Wat er in het water
leeft zegt iets over de biodiversiteit en gesteldheid van het
water. Verzamelen:14.00 uur bij IVN in het Streekbos Pa-
viljoen.
Reserveren bij Gé Kenter  T: 06 55733077. Kosten: € 2,50
per volwassene en € 1,- per kind.             
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OUDE PERZISCHE SPREUK

Draag de zon naar de aarde, o mens:  
je bent tussen licht en duisternis gesteld. 

Wees een strijder voor het licht: 
houd van de aarde zodat ze tot een stralende 
edelsteen wordt. 

Beheer de steen, beheer de plant, beheer het dier. 
Beheer, o mens, vooral jezelf.

K
ringloopkom

pas

Deze oude spreuk blijft actueel want elke dag wordt wel ergens een mens geboren die later als een olifant door de kast van moeder 
natuur dendert. Het blijft dus een kwestie van motiveren. Dat deden wijze mensen in het Oude Perzië en dat doen IVN’ners in  
de 20e eeuw.  
Het 20e eeuwse kringloopkompas (uitleg op www.boerenverstand.org/kringloop) helpt natuurliefhebbers een handje op weg met   
~ zo blijkt ~  al eeuwen bestaande, min of meer vergeten, raadgevingen.

22 juni Kinderactiviteit: Landelijke IVN Slootjesdagen
2014
Kwakende kikkers, slijmerige vissen, glibberige waterplan-
ten en genietende kinderen. Van 14.00 uur - 16.00 uur zijn
kinderen en (groot)ouders met loepjes en schepnet actief
aan de waterkant bij het Egboetje, Liederik15,1678 JC
Oostwoud, afslag Hauwert.
22 juni Gezinsactiviteit: Varen en Lekker naar de boer
Open Stal van 11.00 – 16.00 uur op de biologische scha-
penkaas/ijsboerderij Schapenstreek, De Gouw 57a, 1614
MB Lutjebroek (via de Kadijkweg bereikbaar). Zie www.
lekkernaardeboer.nl Vanaf 13.00 uur varen met de IVN-
fluisterboot naar natuurgebied De Weelen.

Reserveren bij Gé Kenter op T: 06 55733077. Kosten
vaartocht: € 2,50 per volwassene en € 1,- per kind.  
22 juni Volwassenenactiviteit: Bloemen en kruiden    
Een verrassende plantenexcursie op de zandhellingen van
het Naviduct bij Enkhuizen. Verzamelpunt bij de IVN-vlag
op de oude Houtribdijk om 14.00 uur.
27 juni Volwassenenactiviteit: Nationale Nachtvlinder-
nacht 2014
IVN/KNNV-gidsen doen gezamenlijk aan nachtvlinderon-
derzoek in het Streekbos. Nachtvlinders moeten worden
gelokt met licht en zoet. Kom kijken en soort bepalen van
22.00-01.00 uur bij IVN in Streekbos Pavilljoen.

Vacature coördinator scholenwerk
 
Al enige tijd bestaat binnen het IVN deze vacature.
Neem even de tijd om het onderstaande door te lezen en ga dan bij jezelf na of dit wellicht iets voor je is of dat je iemand
kent voor wie dit een aardige invulling zou zijn van zijn/haar vrije tijd.
 
Het werk van de Coördinator scholenwerk bestaat o.a. uit de volgende activiteiten:
Het aansturen van de organisatie.
Overleg met het bestuur.
Overleg met onze collega'  s in het scholenwerk West-Friesland: MAK en Witte Schuur
Het voorzitten van de bijeenkomsten met de schoolgidsen.
Omgaan met het digitale programma waarin het gehele aanbod en boeking van excursies etc. plaatsvindt.
 
Ondersteuning is er vanuit de kerngroep scholen die regelmatig bijeenkomt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leden van de kerngroep: Hans Verhoeven, John Bos, Beppie
van der Wegen, Lida Straat, Adri Bozelie, of bij Henk Lanting. 
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Veilingweg 21A, 1611 BN Bovenkarspel

IVN Instituut voor Natuureducatie 
en Duurzaamheid Afdeling West-Friesland




