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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 € 27 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
Bestuur:Voorzitter: Geert Veldhuis
T: 06- 52618372
E: voorzitter@ivn-westfriesland.nl
Vice-voorzitter: Pieter Hermans
T: 0228- 317569
E: vice-voorzitter@ivn-westfriesland.nl
Secretaris: Linda Smit
T: 06- 24430197
E: secretaris@ivn-westfriesland.nl
Penningmeester/Ledenadministratie: Colette de Klerk
T: 06- 36014593
E: penningmeester@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
Ruud Dijkstra
T: 06 -12509953
E: r.dijkstra@ivn-westfriesland.nl
 
Redactie Alchemilla:
Hans Verhoeven, T: 0228-515137
E: j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.nl
Michelle prins, T: 06-22049814
E: m.prins@ivn-westfriesland.nl
Lisbeth van Lintel, T: 0228-517005
E: l.vanlintel@ivn-westfriesland.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

Werkgroep Duurzaamheid: Geert Veldhuis (zie Bestuur)
PR / Persberichten: Toos Brink
T: 0228- 512316, E: t.brink@ivn-westfriesland.nl
Publieksactiviteiten/Scholenwerk: Frieda Bus tot 15 juli
2019
T: 0228- 541489, E: f.bus@ivn-westfriesland.nl
Publieksactiviteiten: Linda Smit na 15 juli 2019
(zie Bestuur)
Scholenwerk: Astrid Bijster na 15 juli 2019
(zie Leden van Bestuur)
Website: Rob den Hartog
T: 0228-517593, E: r.den.hartog@ivn-westfriesland.nl
Exposities: Beppie van der Wegen
T: 0228- 322338, E: b.vd.wegen@ivn-westfriesland.nl
Vaarexcursies: Han Oranje
T: 0228- 523266, E: h.oranje@ivn-westfriesland.nl
Vertrouwenspersonen: Eleonora de Boer
T: 06- 54254117,  E: e.de.boer@ivn-westfriesland.nl
 en Tjalling James
T: 06- 22789275, E: t.h.james@ivn-westfriesland.nl
Weidevogelwerkgroep: Geert Pietersen
T: 0228- 523565, E: g.pietersen@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Knotten : Rob Rijswijk
T: 0228- 561642, E: r.rijswijk@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Ecoproject: 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
T: 0228- 515137, E: j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Egboetje: Ruud Dijkstra (zie Leden van
Bestuur)
Cursussen: Astrid Bijster (zie Leden van Bestuur)
Paddenstoelenstudiegroep PWF: Wil Stelling
T: 0228- 315307, E: w.stelling@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Natuurkoffer: Marianne Ouwerkerk
T: 0228- 582303, E: m.ouwerkerk@ivn-westfriesland.nl
Vleermuizenwerkgroep : Huub Veldhuijzen
T: 06- 15632897, E: volgt 

Foto's
Foto voorkant: Grote dansvlieg op Paardenbloem
Fotograaf: Hans Verhoeven
Foto achterkant: Jonge Blauwe reiger
Fotograaf: Dave Boots

Sponsors
 
ABZ Seeds, pagina 15
WFO Notarissen,pagina 21
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Voorwoord
 
Geert Veldhuis
 
Zomer op de kalender en in het hoofd, meer vrije tijd en
vakantietijd. Even de boel de boel laten. Thuis, je werk en
ook het IVN. En ook de natuur? Ook duurzaamheid? Ook
biodiversiteit?
 
Wat nu zo leuk is: natuur is overal aanwezig, het planten-
en dierenleven, hoe klein ook, is altijd dichtbij, waar je ook
heen gaat. Die kan ons dus altijd blijven boeien. Maar hoe
gaan we met die natuur om?
Wat doen we met duurzaamheid en biodiversiteit in vakan-
tietijd? Laten we dan ook even de boel de boel? Vliegen we
naar onze vakantiebestemming of houden we onze vakan-
tie dichtbij, zo mogelijk per trein of fiets bereikbaar? Of is
die klimaatpraat maar onzin: vliegverkeer wordt alleen maar
meer! Opwarmen van de aarde gebeurt toch wel!
 
Ik moet bekennen, dat ik in de maand juni naar Vancouver
gevlogen ben (en weer terug). Een prachtige reis naar
Canada' s westkust en door de Canadese Rockies. Maar
hoe compenseer ik deze sterk vergrote ecologische voet-
afdruk? Bomen planten via giften aan groen- of bomenfond-
sen? Door een daktuin aan te leggen? Door te beleggen in
schone (wind- of zonne-) energie? Of hoef ik me helemaal
niet schuldig te voelen? Ik word bijna elke dag met de neus
op de feiten gedrukt als ik plastic, papier of GFT in de
verkeerde bak of container deponeer of als ik teveel water
verbruik bij afwas of douchen of als ik het licht onnodig heb
laten branden. Wel de mond vol over duurzaamheid, maar
hoe omgaan met de kleine dagelijkse uitdagingen? Wie is
' roomser dan de paus'  op dit gebied van duurzaamheid en
klimaat? Geen enkele IVN-er toch?
 
We moeten en mogen gelukkig allemaal onze eigen afwe-
ging maken: politiek, moreel, volgens de ratio of emotioneel
en met je gevoel. Daarover elkaar aanspreken en met elkaar
in gesprek gaan is niet verkeerd. Elkaar de maat nemen en
zo ' groene zending'  bedrijven gaat m.i. een stap te ver.
 
Tot slot voor iedereen een fijne vakantietijd, waarin ieder
op zijn eigen wijze de boel de boel mag laten, zonder
schuldgevoelens.

Handige advertentiewerver
gevraagd
 
Het redactieteam van de Alchemilla is op zoek naar een
nieuwe medewerker. Naast het meedenken over onder-
werpen, af en toe een stukje schrijven, zijn we vooral op
zoek naar iemand die het leuk vindt om "adverteerders
te werven" voor de Alchemilla. Dit wordt noodzakelijk
zodat we de Alchemilla kunnen blijven uitgeven als
contactblad voor onze IVN leden. Natuurkennis voor
deze functie is geen vereiste. Denk je nu: ‘ja, daar wil ik
wel bij helpen’ of ken je iemand die dat goed zou kunnen
doen? Neem dan contact op met Hans Verhoeven:
0228-515 137 of mail j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.nl

Coördinator
publieksactiviteiten
IVN West-Friesland is op zoek naar een:
 
Coördinator publieksactiviteiten (per juli 2019)
 
IVN West-Friesland organiseert het hele jaar door vele
excursies en andere publieksactiviteiten. Deze activitei-
ten worden begeleid door IVN-gidsen. Ook heeft IVN
West-Friesland een eigen onderkomen in het Streekbos
Paviljoen in Bovenkarspel. Ieder weekend is er daar een
IVN-gastheer of gastvrouw aanwezig die bezoekers
ontvangt. Als Coördinator publieksactiviteiten ben je
verantwoordelijk voor het samenstellen en organiseren
van al deze publieksactiviteiten.
 
Voor meer informatie over de activiteiten van IVN West-
Friesland zie: https://www.ivn.nl/afdeling/west-friesland/
activiteiten
 
Wie zoeken wij?
Iemand die het leuk vindt om: - mensen bij elkaar te
brengen, - activiteiten te plannen en organiseren, -
roosters te maken en daarop te puzzelen, - die affiniteit
heeft met natuur en duurzaamheid.
 
Hoeveel tijd kost het? Je bent ongeveer 10 uur per maand
beschikbaar. Aan het eind van het jaar is er een piek in
de werkzaamheden ivm de invulling van de jaarplanning,
dan kost het werk wat meer tijd. Veel van de werkzaam-
heden kunnen vanuit huis worden verricht.
 
Wat bieden wij?
Samenwerking met bevlogen natuurliefhebbers, een ' -
pool'   van ervaren
gidsen ,ruimte voor nieuwe initiatieven, inwerkprogram-
ma door bestuursleden en aantal
gidsen, vrijwilligersuitje 1x per jaar,reiskostenvergoeding
en eventueel een vergoeding voor telefoonkosten, vast
aanspreekpunt en ondersteuning vanuit het bestuur
(secretaris).
 
CONTACT
Heb je interesse? Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Linda Smit, secretaris IVN tel:
06-24430197

Inleveren copy
 
Redactie
 
De deadline voor het inleveren van copy voor het volgen-
de nummer van de Alchemilla is 1 september.
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Jolanda Schut
SpeurJuf

Ilse Obdam
SpeurJuf

• Wil je graag leren over de natuur?
• Ben je tussen de 7 en de 10 jaar oud?
• Dan zijn we op zoek naar jou!

Data:   5 zondagochtenden  
  8, 15, 29 sept, 13 okt en 3 nov

Tijd:   10.30 - 12.30 uur

Kosten:  € 20,-  (voor 5 lessen)

Locaties:  Streekbos Paviljoen, 
  Veilingweg 21a, 1611 BN Bovenkarspel

  Egboetje, Egboetswater 
  Liederik 15, 1678 JC Oostwoud
  (Afslag Hauwert)

Meld je aan via: speurneuzen@ivn-westfriesland.nl

West-Friesland

Kom speuren en leren!

Speurneuzen in de natuur                     

www.ivn.nl/west-friesland
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ALV IVN West-Friesland op
12 maart 2019
 
Voorzitter Geert Veldhuis, Notulen Linda Smit.
 
Aanwezig: 41 leden
Afwezig met bericht: 7 leden
 
01. Opening door de voorzitter dhr. Geert Veldhuis
'Een echt veranderingsproces kent slechts een begin.' De
nieuwe bestuursleden zijn nu een half jaar in functie. In dit
half jaar zijn er veel indrukken op ons afgekomen. Soms
verliep de communicatie naar de leden wat stroef en ont-
vingen we van leden soms mailtjes die niet helemaal
prettig van toon waren. Het bestuur vraagt aan u maar het
is ook een opdracht aan onszelf om niet alles via de email
te laten verlopen. Als er iets niet lekker verloopt bel dan
even, dat werkt soms beter.
 
02. Mededelingen van het bestuur
- Op 12 maart is het voltallig college van B&W van de ge-
meente Medemblik in het Egboetje op bezoek geweest.
Ook aanwezig was dhr. N. Slagter, bestuurslid van het R.
S.W. Er is een presentatie gegeven over het IVN landelijk
en over de activiteiten van onze afdeling waarna een korte
wandeling over het terrein volgde. Bij de afsluiting hebben
we gesproken over de subsidie- afwijzing voor 2019 en
hebben adviezen gekregen voor het aanvragen van een
projectsubsidie voor 2020.
- Er hangen in de bovenzaal schilderijen die gemaakt zijn
door Theo Ruiter en nu door zijn vrouw Corrie worden
aangeboden voor verkoop. De opbrengst is zowel voor IVN
als voor 2 andere doelen die Theo na aan het hart lagen.
Aan het eind van de vergadering worden zij per opbod
verkocht.
- Op 13 april is er een algemene ledendag die door de af-
deling Noord- Kennemerland wordt georganiseerd. De
agenda is vermeld in het lentenummer van de Alchemilla.
- Het hemelvaartkamp van de KNVV in Noordpolderzijl staat
ook open voor IVN leden.
- Sponsoring: ABZseeds heeft voor 3 jaar weer een spon-
sorcontract aangeboden voor vergoeding aan de deelname
aan de educatieve vaartochten kinderen beneden 12 jaar.
- De Landelijke IVN stichting en de IVN vereniging zijn in
overleg over een samenvoeging. Dit is niet eenvoudig en
de afdeling Noord-Holland wil eerst meer informatie hier-
over.
- Er is een samenwerking aan het groeien met de vereniging
'Oud Andijk' om vanuit het oude Poldermuseum gezamen-
lijk activiteiten te ontwikkelen. Twee bestuursleden van
'Oud Andijk' zijn inmiddels IVN lid geworden en hier aan-
wezig, nl. Jos Kuin en Siem Dijkman
 
03. Ingekomen stukken
Er is een verzoek binnengekomen omtrent steunbetuiging
aan een bepaalde partij bij de waterschapsverkiezingen.
Het bestuur wil geen politieke standpunten innemen.
 
04. Notulen van de Algemene ledenvergadering gehou-
den op 13 maart 2018

De vergadering
Foto: Hans Verhoeven

N.a.v. een opmerking over de datum van deze ALV geeft
de secretaris uitleg dat door de bestuurswisseling de ver-
gadering niet eerder gehouden kon worden. De notulen
worden goed- gekeurd en ondertekend.
 
05. Notulen van de bijzondere algemene ledenvergade-
ringen gehouden op dinsdag 2 oktober en donderdag
11 oktober
Hierover zijn geen opmerkingen en worden goedgekeurd
en ondertekend.
 
06. De jaarverslagen van 2018
Deze zijn gepubliceerd in het winternummer van de Alche-
milla en zijn ook besproken in het klankbordoverleg. Fred
Weel vraagt waarom 1 specifieke vroege vogel-ochtend
excursie van de boot niet staat vermeld. De coördinator Han
Oranje noemt dat de zondagactiviteiten niet specifiek zijn
genoemd in zijn jaarverslag. Deze excursie is meegenomen
in het verslag van de publieksactiviteiten. Fred vond het een
bijzondere excursie en een tip vanuit de vergadering
volgde om over bijzondere excursies even een berichtje te
maken voor de Alchemilla en voor de website.
De secretaris meldt dat het landelijk bureau van het IVN
een jaarverslag van onze activiteiten nodig heeft voor o.a.
publiekscampagnes en contacten met provincie en over-
heid. In dit jaarverslag worden specifieke vragen gesteld
die de secretaris dit jaar niet kon beantwoorden. Naar de
coördinatoren komt een overzichtje met vragen zoals het
landelijk IVN stelt. Dit overzichtje kan gebruikt worden als
handleiding voor het aanleveren van de jaarcijfers die naar
het landelijk bureau doorgestuurd moeten worden.
 
07. Jubilarissen en uitreiking van de Snoeshaan
Twee trouwe leden die 40 jaar (of meer) lid zijn van het IVN
worden vanavond gehuldigd. De heer Henk Stam is imker
en heeft (bij benadering) 2½ miljoen bijen.
De heer Tije van Seijen is een trouw lid die ook mee gaat
met de landelijke IVN zomerweken. Beide jubilarissen
ontvangen een reverspeldje en een bos bloemen. Dhr.
Stam geeft ons een terugblik op zijn activiteiten bij het IVN.
Dit verhaal roept bij velen een herinnering op.
 
Uitreiking van de Snoeshaan
Dit is een wisseltrofee die elk jaar uitgereikt wordt aan ie-
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mand die zich erg verdienstelijk heeft gemaakt voor onze
afdeling. Het beeldje is ter beschikking gesteld door Tjalling
James bij zijn afscheid als voorzitter en is gemaakt door
zijn vrouw Marieke. De voorzitter houdt de zaal in spanning
bij het benoemen van een aantal eigenschappen van de
genomineerde 2019. De ontvanger is Ria de Graaf die
zichtbaar verrast is. De waardering gaat ook uit naar haar
echtgenoot Gerard die zonder drukte heel veel doet voor
het IVN.
 
08. Aanpassingen huishoudelijk reglement
Toegevoegd wordt dat er twee consulenten benoemd zijn
die het bestuur op verzoek kunnen ondersteunen. Mevr.
Elke Ranzijn vraagt naar de beslissingsbevoegdheid van
de consulenten. De consulenten hebben géén beslissings-
bevoegdheid. Dhr. Henry Bruggink merkt op dat in het
huishoudelijk reglement een hoofdstuk ontbreekt over het
feit dat nieuwe vrijwilligers ook lid moeten worden van het
IVN (dit i.v.m. o.a. verzekeringen). Het huidige reglement
wordt goedgekeurd en op de ALV van 2020 zal dit als een
extra paragraaf worden opgenomen.
Er wordt nog een toelichting gegeven op het AVG beleid
en het Privacy statement. De afdeling moet een verwer-
kingsregister bijhouden waarin vermeld wordt o.a. hoe de
persoonsgegevens bewaard worden en wie inzage- recht
hebben in de persoonsgegevens. Een opzet hiervan wordt
getoond en het verwerkingsregister zal door het bestuur
verder worden uitgewerkt.
 
09. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 
Voorzitter legt nogmaals uit wat de VOG is en waarom het
IVN West-Friesland van alle vrijwilligers die met kwetsbare
groepen werken een VOG moet aanvragen. Dit zal worden
opgenomen in het huishoudelijk reglement, waarbij de term
'Kwetsbare groepen'   nog nader omschreven zal worden
in het huishoudelijk reglement. De VOG aanvraag is alleen
bedoeld voor de actieve vrijwilligers die werken met deze
doelgroepen en voor de bestuursleden, maar is niet nodig
voor alle leden. De secretaris heeft een overzicht van de
aanwezige VOG' s en gaat t.z.t. de betrokkenen benaderen
i.v.m. het aanvragen.

Dhr. Gé Bentvelsen ondersteunt de inleiding van de voor-
zitter over het nut en de noodzaak van de aanvraag van de
VOG. Dhr. Geert Pietersen vraagt wat te doen met mensen
die geen VOG willen aanvragen. Het antwoord is dat deze
personen dan geen gids kunnen zijn bij kwetsbare groepen.
Dhr. Tjalling James meldt dat de vertrouwenscommissie tot
nu toe geen klachten heeft ontvangen. Er zijn wel enkele
persoonlijke zaken opgelost. Hij vraagt, dat als er sprake is
van grensoverschrijdend gedrag, dit aan de vertrouwens-
commissie te melden. De gegevens van de commissie
staan in de Alchemilla en op de website. Geert Veldhuis is
contactpersoon van de vertrouwenscommissie naar het
bestuur.
De VOG dekt het IVN in als er iets gebeurt. Het is wel zo
dat er altijd 2 IVN-gidsen zijn die een groep begeleiden.
Onderlinge sociale controle is het beste. Bij kwetsbare
groepen (schoolkinderen en dementerenden) zijn er altijd
eigen begeleiders aanwezig.
Dhr. Geert Pietersen: Voor de VOG aanvraag kan de se-
cretaris de namen en adressen van de aanvrager doorge-
ven aan het landelijk IVN. Dan is de afgifte kosteloos. Het
aanvraagformulier komt op het adres van de betrokkenen
binnen in een envelop van justitie. Als de VOG is afgegeven
dan ontvangt de aanvrager het origineel en het bestuur
ontvangt graag een kopie voor de IVN administratie.
 
10. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
De Privacy wetgeving is ingegaan in mei 2018. Ons Priva-
cy statement is vastgesteld en staat op de website. Daarin
staat o.a. hoe je omgaat met persoonlijke gegevens
(waarom iets bewaren en waarom de gegevens beschermd
moeten worden met een wachtwoord. In het klankbordover-
leg is het privacy statement reeds besproken met de
werkgroepcoördinatoren. Belangrijk is dat je de mail, die
aan jou gestuurd is, niet met derden mag delen. Let ook op,
als er gemaild wordt, dat de mailadressen van anderen niet
meegestuurd worden met jouw antwoord in een mail.
Hierover staat ook een artikel in de Alchemilla. Het is be-
langrijk om zoveel mogelijk het IVN-mailadres van iemand
te gebruiken en niet het privé-mailadres. Ook mogen foto' s
van personen niet zonder toestemming geplaatst worden

Henk Stam wordt geëerd met een speld.
Foto: Hans Verhoeven

Ook Teye van Seyen krijgt zijn verdiende speld.
Foto: Hans Verhoeven
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Ria krijgt de Snoeshaan met oorkonde.
Foto: Hans Verhoeven

op de website of op andere sociale media gebruikt worden.
Dhr. Gé Bentvelsen vraagt waarom bij de presentielijst
gevraagd wordt naar het emailadres. De secretaris legt uit
hoe omslachtig het is geweest om de uitnodigingen van
deze vergadering naar de leden te versturen omdat de
agenda niet in de Alchemilla stond. Tevens zijn er plannen
om een nieuwsbrief uit te geven die digitaal verstuurd kan
worden.
Dhr. Henk Stam maakt een opmerking over de agenda' s
en de financiële overzichten die nog op papier aan de
aanwezigen zijn uitgedeeld i.p.v. digitaal. Dit komt door de
opstartfase van de nieuwe bestuursleden. In zijn andere
(bijen-) vereniging wordt alles digitaal aangeleverd, ook het
ledenblad. Hij stelt dit ook voor om in het IVN te gaan doen.
 
Pauze
 
11. Financieel verslag 2018
- Het financieel verslag bestaat uit 3 delen en wordt door
de penningmeester toegelicht. Het financiële resultaat over
2018 is positief. Er zijn enkele vragen over bepaalde posten
van de resultatenrekening.
- Wie is de gever van de subsidie voor de renovatie van de
fluisterboot? Dit is een fonds vanuit het Hervormde Wees-
huis uit Grootebroek.
- De post 'kosten beveiliging'   is per jaar verschillend. Dit
heeft te maken met het aantal keren dat het beveiligings-
bedrijf daadwerkelijk op een alarmering af moet komen. Per
keer is dit € 71,20. Als IJgenwijs een alarm veroorzaakt dan
wordt het verrekend.
- Positief resultaat komt m.n. uit bijzondere baten (NGO en
subsidie).
- De algemene kosten worden hoger m.n. de nutsvoorzie-
ningen terwijl de inkomsten (subsidies) dalen.
- De volgende gemeentes geven subsidie: Opmeer, Stede
Broec en Drechterland. Het bestuur heeft naast B&W Me-
demblik ook al B&W Stede Broec ontvangen voor een
presentatie en een vaartocht. Het staat op de planning van
het bestuur om ook de andere 2 gemeentes nog uit te no-
digen voor een kennismakingsbezoek. Bij extra financiële
problemen kan er misschien een beroep gedaan worden
op gemeente Stede Broec. De gemeente Enkhuizen doet
niet mee i.v.m. hun eigen natuureducatiecentrum 'de Witte
Schuur'   en de gemeente Hoorn heeft 'Mak Blokweer' .
Beide N.M.E. (natuur, milieu en educatiecentrum) werken
met betaalde krachten. Het IVN werkt met hen samen o.a.
met een gezamenlijk computerplanningsprogramma voor
excursies en prijsafspraken. De aanwezigen hebben geen
vragen meer en het financieel verslag is aangenomen.
 
12. Verslag kascontrolecommissie
Bestaat uit de dames Elcke Ransijn en Hennie Edelen-
bosch. Zij verklaren dat de stukken compleet zijn en in
overeenstemming met de werkelijkheid. Ook de saldo' s zijn
in overeenstemming met elkaar. De commissie is zeer
grondig te werk gegaan en alle vragen zijn naar alle tevre-
denheid beantwoord. Er worden 2 nieuwe kascommissie-
leden gezocht. Hennie heeft 2 jaar zitting gehad in de
kascontrolecommissie en treedt af. Elcke kan het volgend
jaar nog doen. Er worden een 2e kascontrolecommissielid
naast Elcke voor 2020 en ook een reserve lid gevraagd.
Klaas Slagter meldt zich als 2e lid naast Elcke en Geert
Pietersen als reserve. Waarvoor dank.

 
13. Begroting 2019
De begroting 2019 laat een negatief saldo zien van € 4800,-
als alle verzoeken van de werkgroepen worden ingewilligd.
Niet alle werkgroepen kunnen inkomsten genereren. De
vaste lasten o.a. van de nutsvoorzieningen en de schoon-
maak van het Streekbos Paviljoen zijn hoog en zullen naar
verwachting ook nog stijgen. Aan de aanwezigen worden
suggesties gevraagd hoe we de begroting sluitend kunnen
krijgen. De volgende punten komen naar voren.
- Andere drukker voor de Alchemilla die een andere lagere
prijs rekent.
- Alchemilla digitaal versturen. Er komen veel lovende
woorden over de Alchemilla. Veel leden willen het papieren
blad niet missen.
- Het blad digitaal en bijvoorbeeld een jaarnummer op pa-
pier, bijv. met de jaarverslagen.
- De portokosten zijn hoog. Mogelijk kan het blad door leden
rondgebracht worden. Dat geeft soms nog een extra con-
tactmoment met leden. Maar niet iedereen zit te wachten
om voor postbode te spelen.
- Alleen een nieuwsbrief versturen die kan inspelen op
actuele zaken. Maar er zijn leden die geen computer (-vaar-
digheden) hebben.
- Kijk of de nieuwsbrief aanslaat, dan misschien minder
Alchemilla's als volgende stap.
- Een nieuwsbrief kan ook verstuurd worden naar niet-le-
den.
- Een periodiek blad is ook ledenbinding. De activiteitenka-
lender ligt ook gedrukt op diverse locaties.
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Na afloop het hapje en drankje.
Foto: Hans Verhoeven

Rectificatie
 
Redactie
 
De schrijver van het artikel Werkgroep Voedselbos in
West-Friesland is niet de schaatser Ids Postma maar Ids
Toxopeus. Excuses zijn al aangeboden aan de schrijver
en geaccepteerd. Overigens is er nog niet een officiële
Werkgroep Voedselbos. Dit is een onderdeel van de
Werkgroep Duurzaamheid.
 

14. Datum jaarvergadering 2020
Na enig heen en weer gepraat zal het bestuur later in het
jaar een voorstel doen voor de datum in 2020. Vóór 1 april
moeten de stukken over het voorgaande jaar klaar zijn.
(Inmiddels is de datum bekend: 9 maart 2020)
 
15. Rondvraag
Dhr. Tije v. Seijen verzoekt of er een lezing georganiseerd
kan worden over planten en korstmossen in het bijzonder
en hun DNA.
Dhr. Tjalling James geeft lezingen in de bovenzaal en merkt
dat de IVN laptop veel problemen geeft. Als de snelle inter-
netverbinding (glasvezel) aangelegd is zou het fijn zijn om
ook een goede laptop ter beschikking te hebben.
Astrid Bijster geeft een overzicht van de cursussen die in
2019 gepland zijn. Ze staan vermeld op de website en ze
vraagt of de leden voor deze cursussen reclame willen
maken of ze zelf gaan volgen. Van harte aanbevolen!!
 
De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering en nodigt
de aanwezigen uit om, nadat zij voorzien zijn van een
drankje en een hapje (die door Toos en Wil zeer professi-
oneel zijn verzorgd), mee te bieden op de schilderijen die
door Theo Ruiter zijn geschilderd en door zijn vrouw Corrie
ter beschikking zijn gesteld.
 
Vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 12
maart 2019
 
Voorzitter G. Veldhuis en secretaris L.C. Smit- Oudijk

- Hans Verhoeven als redacteur vanaf het begin betrekken
bij de veranderplannen.
- Informeer naar een samenwerking met KNVV. Zij hebben
al een nieuwsbrief waarin de maandkalender is opgeno-
men.
- De prijzen van de schoolexcursies verhogen.
- De facturering aan IJgenwijs wordt herzien. De bovenzaal
wordt veel verhuurd en de huidige prijs is niet kostendek-
kend.
- Rondleidingen. Hiervoor staat geen vast bedrag, maar als
gids toch meer aandringen op de vrijwillige bijdragen. Nog
een tip: als een gids geld ontvangt neem dit dan mee naar
huis en maak het bedrag over van je eigen bankrekening.
Dan kun je dat bedrag nog aftrekken voor de belasting als
gift aan een ANBI.
- Mevr. Frieda Bus stelt voor om de prijzen van de arran-
gementen van € 50,- te verhogen naar €60,-
- Dhr. Hans Verhoeven meldt dat diverse leden soms een
lezing geven op de zondagmiddag. Daar wordt intrede voor
gevraagd. Dit komt ten goede aan de afdelingskas. Dit zou
meer kunnen worden gedaan.
- De kosten van de renovatie van de boot drukt behoorlijk
op de cijfers, maar het totaalbedrag is bijna binnen. De
renovatie is een totaalpakket: motor, accu' s en lader. Het
is een ingewikkelde inbouw. Als de boot toch uit het water
is moet ook gelijk de onderkant schoongemaakt worden.
De motor is van 1996.
- Suggestie om weer deel te nemen aan de Grote clubactie.
- Verenigingen aanschrijven die bijv. een ledenmiddag
willen organiseren.
- Voorstel van het bestuur inzake de contributie; in 2018
bedraagt de contributie € 24,- per jaar waarvan € 12,- is
bestemd voor de afdracht naar het landelijk IVN. Ons eigen
blad kost al bijna de
€ 12,- die overblijven. Bestuur stelt voor om in 2019 naar
€ 26,- en in 2020 naar € 30,- te verhogen. Na veel heen en
weer gepraat wordt vanuit de ledenvergadering voorgesteld
om de contributie in 2019 te stellen op € 27,- en op de ALV
2020 een nieuw voorstel te doen voor € 30,-.
Verhoging bijdrage voor donateurs van € 10,- naar € 12,-
en voor gezinsleden van € 3,- naar € 6,-.
Dhr. Jan Vink. vraagt waar de bijdrage van het landelijk
bureau aan wordt besteed. Dit wordt besteed aan het ont-
wikkelen van nieuw cursusmateriaal, mooie PR materialen,
vrijwilligers coördinatoren, landelijke campagnes waar
de locale IVN-afdelingen weer op meeliften, de ledenadmi-
nistratie en incasseren van de lidmaatschapsgelden, die
weer verrekend worden met de afdelingen. Het landelijk
bureau ondersteunt op veel gebieden de plaatselijke afde-
lingen en besturen.
Het bestuur kan niet alle verzoeken van de werkgroepen
inwilligen. Dit zal nog met de werkgroep- coördinatoren
besproken worden. Sponsoren kunnen niet bijdragen aan
structurele tekorten, dat moeten we zelf doen. Dhr. Geert
Pietersen stelt voor om het bestuur de opdracht te geven
om tot een sluitende begroting te komen. De vergadering
stemt hiermee in. De ledenvergadering geeft een compli-
ment met applaus aan de penningmeester die in korte tijd
deze boekhouding zich eigen moest maken en een duide-
lijk overzicht van de inkomsten en uitgaven heeft gemaakt.
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Kriebelbeesten en andere
enge dieren.
 
Douwe Greydanus

Woensdagmorgen 29 mei j.l. verwelkomden wij basisschool
‘De Piramide’ uit Hoorn bij Het Egboetje. Dhr. Willem Nijhuis
kreeg een deel van de leerlingen toebedeeld om over de
bijen uitleg te geven. Renèe is een nieuwe telg uit de Na-
tuurgidsenopleiding en zij liep met mij mee om ervaring op
te doen.
Wij gaven eerst uitleg dat kriebelbeesten je niet zomaar om
de oren vliegen en je er wel naar op zoek moet. Na het
uitdelen van de loeppotjes gingen wij op pad om te onder-
zoeken wat er zoal rond stutterde. Al snel troffen wij luizen,
schuimbeestje, juffertjes en Vroege glazenmakers aan die
over het terrein joegen op wat voor de bek kwam. Enkele
vlinders vertoonden zich, zowel dag- als enkele nachtvlin-
dertjes. Stammen werden enthousiast omgekieperd en ja...
dan zie je de natte plekken met de naaktslakken en dui-
zendpootjes. Iets verder lag een verenpakket over het
looppad verspreid van een gesneuvelde haan wat ook
vragen opwierp. En dan die vleesvliegen... wat eng allemaal
(maar toch wel mooi).
Aan het einde van de rondgang meldde een goed opletten-
de leerling dat hij een nieuw bijenvolk ontdekt had, dus werd
deze bezocht en inderdaad hing er een mooie kolonie voor
Willem de imker. Nadat de groep was vertrokken heeft
Willem deze uit de boom gehaald en opgeborgen in de
kast... geweldig weer, zo’n nieuwe zwerm Honingbijen.
 De ontdekte bijenzwerm.

Foto: Douwe Greydanus

Vrijwilligersuitje 28
september
 
Astrid Bijster 
 
Zet het in je agenda! Het jaarlijkse vrijwilligersuitje voor
actieve leden is dit jaar op zaterdag 28 september. Gezel-
lig met elkaar op pad met leden uit allerlei werkgroepen.
Anna Frederiks en Astrid Bijster zijn al druk bezig om een
leuk programma voor jullie op te zetten. Het uitje is voor
iedereen te doen, ook als je niet zo lang kunt lopen. Het
wordt een afwisseling van binnen en buiten.
 
Vertrek in de ochtend vanaf het Streekbos Paviljoen of
vanaf de Mac Donalds in Hoorn. We rijden zoveel mogelijk
samen. Het duurt naar verwachting tot het einde van de
middag. Binnenkort horen jullie meer via de nieuwsbrief of
een apart bericht. Vanaf nu kunnen jullie je opgeven bij
Anna of bij Astrid. Mail voor meer informatie.
 
Anna Frederiks: a.frederiks@ivn-westfriesland.nl
Astrid Bijster: a.bijster@ivn-westfriesland.nl
 
Tot 28 september!
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Een bijenboer vol verhalen
 
Dave Boots 
 
Wist u dat één bijenvolk per jaar 30 tot 40 kilo stuifmeel
gebruikt? En dat het met de Honingbij weliswaar goed gaat,
maar met de wilde bij daarentegen niet? Dat bijenziektes
van alle tijden zijn? En dat het verschil tussen korven en
kasten in het gebruik zit? Dat je een korf moet slopen om
bij de honing te komen, terwijl je een kast met haar uitneem-
bare ramen en raten gewoon heel kunt laten?
 
Henk Stam, imker te Andijk, is een bijna onuitputtelijke bron
van verhalen en wetenswaardigheden over bijen. Terwijl op
de achtergrond langs de weg een potje verse honing wordt
gekocht (geld in het kistje!!) begint hij temidden van zijn
kasten vol enthousiasme te vertellen.
Van huis uit bouwvakker (hij heeft maar liefst 42 jaar in het
bouwwereldje meegedraaid) is Henk vrij ongemerkt 'in de
bijen'   gerold. Hij begon ooit met één zogeheten bijenbin-
nenbak en is via een spontaan aangevlogen zwerm vervol-
gens doorgegroeid naar inmiddels een keur aan kasten.
Een man van de theorie is ie echter nooit geweest, voor
hem geen boekjes en droge stof – hij heeft zich het bijenvak
al doende in de praktijk zelf eigen gemaakt. En nu, vele
jaren en ontelbaar veel bijen verder, heeft hij een goedlo-
pende hobbyimkerij, schuin tegenover z'n huis aan de
Molenweg in Andijk. Anders dan je bij de term 'imker'
echter zou vermoeden is honing hier niet de hoofdzaak;
Henk verkoopt het wel, maar hij is vooral een kweek-imker,
gespecialiseerd in de kweek van bijenkoninginnen. De
Máxima's en Beatrixen die hier worden uitgebroed, van het
ras buckvast abbey, worden geselecteerd op een rustig en
vriendelijk karakter –   ideaal voor gebruik in kassen (waar
bijen zoals bekend met hun noeste bestuivingswerk van
onschatbare waarde zijn).
 
IVN'er van het eerste uur. Naast imker is Henk ook IVN'er,
al zo'n 45 jaar. Hij begon als spreekwoordelijk manusje van
alles bij de club en was al snel dusdanig actief dat moeder
de vrouw het wel héél gortig begon te vinden. Hij heeft uilen
en roofvogels geringd, wilgen geknot en zo'n duizend (!!)
mezenkasten gemaakt, dat laatste met het inzamelen van
geld voor het IVN als doel.
 
In al die jaren is de wereld behoorlijk veranderd, iets dat
ook aan het IVN niet voorbij ging. Zo werd het West-Friese
boerenland van weleer, met haar slootjes en kleine stukjes
land, in de sixties en seventies driftig verkaveld, waarna
men in de tweede helft van de jaren '70 besloot om het
Streekbos aan te leggen. En waar de organisatie aanvan-
kelijk louter een mannenaangelegenheid was, kwamen er
in de loop der jaren steeds meer vrouwelijke IVN'ers –  in-
middels zijn zij zelfs in de meerderheid!
 
Een activiteit die bij Henk nog altijd levendig in het geheugen
staat zijn de Egels. De stekelbolletjes waren (en zijn) ont-
zettend populair bij kinderen. Het laten zien van zo'n diertje
van dichtbij is een onvergetelijke ervaring, al is de kans klein
dat Henk zich er vandaag de dag opnieuw aan gaat wagen.
Een andere maatschappelijke verandering die ook het IVN
niet ongemoeid liet is namelijk de verschuiving van infor-

mele naar meer formele bedrijfsvoering. Waar alles eerst
spontaan en ongedwongen ging, zonder officieel gedoe,
kwamen in de loop der jaren steeds meer regels om de
hoek kijken. Enerzijds een begrijpelijke ontwikkeling, maar
Henk beklemde het, hij mist het informele van weleer, het
gezellige, en besloot om zich in plaats van op het IVN
volledig op de bijen te richten.
 
Minister! Een beetje hobbyist draagt z'n liefhebberij maar
wat graag uit, en Henk vormt daarop geen uitzondering. Hij
geeft tegenwoordig bijencursussen, zogeheten kennisma-
kingscursussen, bedoeld voor wie helemaal nieuw is in het
bijenvak. Je zou misschien denken dat dit vooral iets is voor
de gewone man, voor boeren of tuinders uit de buurt, maar
niets blijkt minder waar, want op een gegeven moment
meldde zich een voormalig politicus uit Den Haag aan voor
een cursus! Halverwege de rit zag Henk 'm echter plotseling
op tv, de man keerde terug als minister, en even leek het
erop dat het met die cursus wel over zou zijn, maar ondanks
een overvolle agenda kwam de politicus in kwestie (we
mogen geen namen noemen) gewoon weer opdagen. Iets
te laat weliswaar, maar toch –  hij deed zelfs keurig mee
aan de praktijklessen!
 
De anekdote over de bewindsman is slechts één van de
vele verhalen die Henk rijk is. Of het nou over bijen gaat of
over het IVN, hij kan uren aaneen vertellen. Zo weet hij nog
hoe er ooit bij het IVN opnames waren voor het programma
Van Gewest tot Gewest, en wat een voeten dat allemaal in
de aarde had. Of hoe hij ooit met Staatsbosbeheer riet had
geschoren, bij 12 °C onder nul en met een dikke oosten-
wind. Mede dankzij een goeie pan snert viel die kou uitein-
delijk gelukkig mee, maar wat niet meeviel was het zoge-
heten ' branden'   van het riet. Wat heet: de hele berg vloog
in één keer in de hens!

Foto: Linda Smit

10



 
'Groene stem'   Het knotten van wilgen in het West-Friese
land heeft de club in haar begindagen geen windeieren
gelegd. Henk weet nog goed hoe het IVN hier ooit een prijs
voor kreeg van het Westfries Genootschap, en hij weet al
even goed wat er toen van dat prijzengeld is gekocht: een
polderschuit, de allereerste zelfs. Dik 12 jaar heeft hij de
schuit onderhouden, ermee gevaren en meegeholpen met
de bouw van het botenhuis – allemaal vrijwilligerswerk. Op
een gegeven moment, zo weet Henk zich nog levendig te
herinneren, zaten er iets te veel mensen in de schuit, 'ste-
vige bobo's'  , waardoor de boel water begon te maken en
naar de bodem van de sloot zonk. Nadat de schuit op het
droge was getakeld werd de gehele rand opgehoogd met
laswerk, waarna hij weer jaren meekon.
 
Of het nou de boot is, de imkerij, de egels of het uilen ringen,
Henk is al die 45 jaar bepaald niet zonder reden bij het IVN
betrokken geweest. Dankzij de organisatie namelijk, vertelt
hij, wordt mensen een beetje natuur- en milieubesef bijge-
bracht, wordt kinderen iets meegegeven van al het groen
om ons heen. En hoe meer mensen begaan zijn met de
natuur, hoe luider de 'groene stem' klinkt. ' Al moet die stem
niet doorslaan'  , zegt Henk er nadrukkelijk bij. Men vangt,
om het op z'n imkers te zeggen, meer vliegen met honing
dan met azijn.

Ons dakterras
 
Marianne Ouwerkerk
 
Ons dakterras zou zo mooi kunnen zijn. Jammer dat het te
weinig is onderhouden. Het dakterras is 10 jaar geleden
aangelegd als een groene vetplantentuin. Jaren lang is het
onderhouden door Chris Vahl, maar zijn fysieke problemen
zorgen er voor dat hij dat niet meer kan doen. Er is nooit
gesproken over opvolging van dat onderhoud. Inmiddels is
het niet meer de IVN-waardige tuin zoals bedoeld.
 
De originele beplanting bestaat uit vetplanten en sedum--
soorten die in de zomer prachtig bloeien. Inmiddels hebben
de onkruiden de overhand gekregen. Er verschijnen steeds
meer grassen, distels en andere ongewenste planten tus-
sen de oorspronkelijke begroeiing.
 
Met een groepje van b.v. 4 personen kunnen we al snel een
begin maken met het verwijderen van het onkruid. Het enige
gereedschap dat nodig is zijn een aardappelschilmesje en
een emmer. Met het mesje zijn de graspollen er zo uitge-
plukt. Als dat dan 2 of 3 keer wordt herhaald is het schoon
en kun je, als je even in het SP bent, binnen 10 minuten
alles onkruidvrij houden.
 
Ik wil dit wel opstarten. Daarvoor heb ik wel een aantal
enthousiaste medeplukkers nodig. Samen maken we een
afspraak om dit karwei op te pakken. Heb je er ook wel zin
in? Stuur dan een mail naar m.ouwerkerk@ivn-westfries-
land.nl

Vacature voor een lid van de
redactie
Redactie
 
Helaas moet een redactielid door intensieve privé-
werkzaamheden afscheid nemen. Zij heeft jarenlang de
opmaak verzorgd van ons fantastische contactblad: de
Alchemilla.
 
Per 1 januari 2020 zijn wij op zoek naar iemand die deze
opmaaktaak over wil nemen. Het blad verschijnt 4 x per
jaar en de werkzaamheden bestaan uit het opmaken van
de nieuwe Alchemilla. Dat kan in principe thuis gedaan
worden met een opmaakprogramma. Nu gebruiken we
nog een opmaakprogramma wat geleverd wordt door de
drukker EDITOO. Het is mogelijk dat we overstappen
naar een andere drukker met een ander opmaakpro-
gramma.
 
De opmaaktijd zal ongeveer 4 keer per jaar 4 uur zijn.
Vóór de opmaak vergadert de redactie over de aangele-
verde artikelen en hoe het blad gevuld wordt. Dat doen
we 's avonds in het Streekbos Paviljoen, in de regel een
maand voor het verschijnen van de nieuwe editie. De
meeste artikelen zijn dan binnen en gaan onder de
hamer.
 
De verschijningsdata zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1
oktober. De teksten van de artikelen zijn in principe ge-
redigeerd, maar het is goed als de nieuwe medewerker
alsnog zijn of haar ogen over de tekst wil laten gaan.
Daarnaast worden er foto's geleverd die bij de artikelen
moeten worden geplaatst.
 
Heeft u geen ervaring met opmaak? Dat is geen pro-
bleem. Desgewenst krijgt u een cursus om u het opma-
ken eigen te maken. Interesse in deze functie?
Neem contact op met Hans Verhoeven, j.l.verhoeven@i-
vn-westfriesland.nl

Zo wil het IVN het dakterras weer terugzien
Foto: Hans Verhoeven
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Activiteitenoverzicht IVN
West-Friesland juli t/m sep-
tember 2019
 
Frieda Bus en Toos Brink
 
Dinsdag 2 juli 
Gezinsactiviteit: Groene blik op Hoorn.
Een stadswandeling o.l.v. natuurgidsen op zoek naar (na-
tuurlijk) groen en de dieren die het aantrekt. Onderweg is
ook aandacht voor cultuurhistorische monumenten. Verza-
melplek is hoofdingang NS station. Duur wandeling:
19.00-21.00 uur.
Zondag 7 juli 
Gezinsactiviteit: Varen met natuurverhalen.
Stap bij de schipper en gids in de fluisterboot ' Wilskracht' 
om te varen door Streekbos en omgeving. Onderweg vertelt
de gids over de historie en de natuur onderweg. Verzame-
len: 14.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen. Kosten:
€ 2,50 p.p. en de kinderen tot 12 jaar gratis. Opgave j.
kreuk@ivn-westfriesland.nl
Zaterdag 13 juli
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos.
Verzamelen: 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Van 09.30 uur tot de middag inventariseren in het Streek-
bos. Informatie: Hans Verhoeven: 06- 189 03922.
Zondag 14 juli 
Volwassenenactiviteit: Zomers Suyderbraeck.
Een prachtige wandelexcursie vol natuur en historie o.l.v.
IVN-gidsen door een onontdekt ' pareltje'  vlakbij Hoorn.
Advies: trek stevige schoenen en een lange broek aan.
Verzamelen: 14.00 uur op Zesstedenweg 20a, 1634 DN
Scharwoude. Opgave: Janny Wilkie: 0229- 243562 / j.wil-
kie@ivn-westfriesland.nl
Zondag 14 juli
Gezinsactiviteit: Zoemend Egboetswater.
Tijdens de Landelijke Imkerijdag staat alles in het teken van
bijen en overige insecten. Imker Willem Nijhuis en gids Henk
Lanting staan paraat van 10.00-16.00 uur om te vertellen
over de imkerij, bijenkasten en alles wat er aan insecten te
zien is in het Egboetje aan de Liederik 15, 1678 JC Oost-
woud. Met een speurtocht langs het natuurpad en de insec-
tenhotels.
Zaterdag 20 juli
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Egboetswater.
Help mee flora en fauna determineren, verzamelen om 9.30
uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud, afslag
Hauwert. Informatie: Ria de Graaf, 06- 40392703.
Zondag 21 juli
Gezinsactiviteit: Vroege vogels vaartocht.
Ervaar de stilte en de vogelrijkdom van de Weelen op de
vroege zondagmorgen tijdens een vaartocht met de IVN-
fluisterboot. Kosten: € 2,50 p.p., de kinderen tot 12 jaar
gratis. Vertrektijd: 07.00 uur bij De Schapenstreek, De
Gouw 57a, 1614 MB Lutjebroek. Let op: een-richtingsver-
keer. Opgave: kl.slagter@ivn-westfriesland.nl
Zondag 28 juli 
Gezinsactiviteit: Natuurpad Ecoproject Streekbos.
Ga op pad met IVN-gids Ecoproject. Maak kennis met de

natuur en het ecologisch onderhoud in dit voormalige eiland
dat een eigen waterbeheer heeft. Aanvang: 14.00 uur bij
IVN in het Streekbos Paviljoen.
Zondag 4 augustus
Gezinsactiviteit: Kriebelbeestjes zoeken.
Tussen bladeren en planten beweegt van alles. Een
speurtocht voor jonge onderzoekers en ouders. Ga mee
naar de boomhutten, langs de paddenpoel en vriendelijke
bloemenweide. Op pad met twee enthousiaste IVN-gidsen,
Ria de Graaf en Douwe Greydanus. Verzamelen: om 13.00
uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud.
Zaterdag 10 augustus
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos.
Verzamelen 9.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Informatie: Van 09.30 uur tot de middag inventariseren in
het Streekbos. Hans Verhoeven, 06- 189 03922.
Zondag 11 augustus
Gezinsactiviteit: Schuitje varen.
Vanaf het water beleef je het Streekbos totaal anders. Met
verhalen over de historie vaarpolder, de verkaveling en de
natuur onderweg. Verzamelen: 14.00 uur bij IVN. Kosten:
€ 2,50 p.p., de kinderen tot 12 jaar gratis. Aanmelden: h.
oranje@ivn-westfriesland.nl
Alléén Zaterdag 17 augustus van 10.00-17.00 uur IVN--
kraam tijdens de Waterweek in Medemblik.
Zondag 18 augustus
Gezinsactiviteit: Tropische vogels.
Bewonder de exotische, kleurrijke vogels van Cees Vlaar.
Vanaf 14.00 uur inloopmiddag en informatie over herkomst,
aankoop, voedsel, verzorging en broedgewoonten bij IVN
in het Streekbos Paviljoen.
Vrijdag 23 augustus
Volwassenenactiviteit: Nachtvlindernacht KNNV-IVN.
Vanaf 20.45 uur met hulp van licht en zoet nachtvlinders
lokken bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud.
De vangst wordt bekeken, benoemd, en daarna weer los-
gelaten. Het resultaat van dit onderzoek telt mee voor
landelijk onderzoek.
Zaterdag 24 augustus 
Open Dag Egboetje en natuurterrein Egboetswater.
Activiteiten voor jong en oud met een groen karakter van
11.00-16.00 uur rond het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC
Oostwoud. Varen door het Egboetswater, rondleiding over
natuurpad, speurtocht voor kinderen, de imker vertelt over
zijn bijenvolken. Informatie: Ruud Dijkstra, 06- 12509953 /
r.dijkstra@ivn-westfriesland.nl
Zaterdag 24 augustus
Volwassenenactiviteit: Hooien in het Ecoproject.
Start: 09.00 uur met koffie bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Met m.m.v. het Recreatieschap Westfriesland en het
Landschap Noord-Holland die het maaigereedschap be-
schikbaar stelt. Hiep hooi! Opgave: w.kaagman@ivn-
westfriesland.nl
Zondag 25 augustus
Gezinsactiviteit: Vlinders en libellen spotten.
Start insectenwandeling door het Streekbos o.l.v. IVN-gid-
sen Hans Verhoeven en Wil Stelling. Start: 14.00 uur bij
IVN in het Paviljoen. Fikse rovers langs de waterkant en
lieve nectarzoekers in het veld, beide insectengroepen
ondergaan een bijzondere metamorfose voordat ze kunnen
vliegen.
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Zondag 25 augustus
Gezinsactiviteit: In de ban van de BIJ.
Van 13.00-17.00 uur Open Huis in de Bijenboet van Henk
Stam, Molenweg 27, 1619 EV Andijk. Een bij hoort er bij en
is onmisbaar voor het bestuiven van bloemen. Honing en
andere bijenproducten zijn in de Bijenboet te koop. Met
demonstraties en informatie over bijenhouden.
Zondag 1 september 
Volwassenenactiviteit: Snoeien doet groeien.
Tips van tuinman Sander tijdens een inloopmiddag over het
snoeien van struiken en de tuin winterklaar maken. Van
14.00 - 16.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Vrijdag 6 september
Gezinsactiviteit: Vleermuizen.
Rappe vliegers met hulp van echo en fenomenaal gehoor.
Het zijn nachtelijke insecteneters die in de schemering
uitvliegen. Ontdek tijdens een rondwandeling met de de-
tector een wonderlijke wereld. Start: 18.00 uur bij het Eg-
boetje, Liederik 15 1678 JC Oostwoud. Vooraf een inleiding
over de soorten en leefwijze van vleermuizen.
Zondag 8 september
Kinderactiviteit: Naar de kabouters.
Samen met IVN-gidsen leuke spelletjes doen tijdens een
'Het Kabouterpad' wandeling rond de Streekbosplas. Het
nodigt uit om te ontdekken, spelen en leren. Aanvang:14.00
uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen. Kosten: € 2,-p.p. incl.
kaboutermuts. Niet alleen kleuters maar ook 8-jarigen
vinden dit leuk!
Zondag 8 september
Volwassenenactiviteit: Historie en groen in Enkhuizen.
Dat wordt aaneengesmeed tijdens een boeiende wandeling
door het Wilhemlina / Julianapark en de Openbare Begraaf-
plaats met graven van belangrijke personen. IVN-VVV-gids
Carla Moonen neemt de bezoekers ook mee naar de
Heemtuin van NME-centrum De Witte Schuur. Start:14.00
uur Emmaplein bij Openbare Begraafplaats. Opgave: Carla
Moonen, 0228- 312 770.
Zaterdag 14 - zondag 15 september
24-uurs Loop voor Hoop Streekbos. De opbrengst is voor
Kankeronderzoek en PISA inloophuis.
Zaterdag 14 september
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos.
Verzamelen: 09.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.
Informatie: Van 09.30 uur tot de middag inventariseren in
het Streekbos. Hans Verhoeven: 06- 189 03922.
Zaterdag 14 september 
Volwassenenactiviteit: Natuurwerkdag Egboetsterrein.
Kleine en grotere klussen, helpers in de natuur zijn welkom!
Vanaf 09.00 uur, de Liederik 15, 1678 JC Oostwoud, afslag
Hauwert. Opgave: Ruud Dijkstra, 06- 12509953 of r.dijk-
stra@ivn-westfriesland.nl
Zondag 15 september
Volwassenenactiviteit: Samen varen met singles.
Het Streekbos is decor voor een gezellige vaartocht met
natuurverhalen. Vertrek: fluisterboot 'Wilskracht'  14.00 uur
bij IVN in het Streekbos Paviljoen. Kosten: € 2,50 p.p. de
kinderen tot 12 jaar gratis. Aanmelden: h.oranje@ivn-
westfriesland.nl 
Zaterdag 21 september
Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Egboetswater.
Help mee om de flora en fauna te determineren, Verzame-

len: 09.30 uur bij het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC
Oostwoud, afslag Hauwert. Informatie: Ria de Graaf, 06-
403 927 03.
Zaterdag 21 september
Gezinsactiviteit: World Clean-up Day 2019 Streekbos.
Kom mee helpen om de wereld mooier te maken! Ook in
het Streekbos is afval te vinden. Samen klussen van 13.30 - 
16.00 uur o.l.v. IVN-gidsen. Informatie: 0228- 541 489.
Zondag 22 september
Volwassenenactiviteit: Bronstijdwandeling.
De West-Friese prehistorie komt tot leven via het Archeo-
logisch voetspoor in het Streekbos met IVN-gids Nico
Bregman. Vertrek: 14.00 uur bij IVN vanuit het Streekbos
Paviljoen.
Zondag 22 septeber 
Volwassenenactiviteit: De Suyderbraeck Scharwoude.
Een herfstig tintje aan dit natuurgebied, met insecten,
(trek)vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren, maar ook
koeien en schapen. Advies: trek stevige schoenen en een
lange broek aan. Verzamelen om 14.00 uur op Zessteden-
weg 20, 1634 DN Scharwoude. Opgave/informatie bij Janny
Wilkie, 0229 - 243562 of j.wilkie@ivn-westfriesland.nl
Zondag 29 september
Gezinsactiviteit Bodemdiertjes, onzichtbare werkers.
Het Ecoproject heeft een insectenhotel, maar in het
Streekbos is er ook van alles te vinden onder hout, bladeren
en bosgrond. Ze zijn een onmisbaar onderdeel van de
kringloop. Start 14.00 uur wandeling o.l.v. Matty Berg over
gewone en bijzondere beestjes.

Vleetweg 12 | 1619 PR Andijk | Holland

T.: +31 228 515280 | info@abz-strawberry.nl

www.abz-strawberry.com

HOLLAND STRAWBERRY HOUSE

ABZ Seeds is een Hollands veredelingsbedrijf welke zich volledig 
toelegt op de ontwikkeling van F1-hybride aardbeirassen, 
vermeerderd door zaad.

Met onze aardbeiplant Delizz® kan iedereen op een eenvoudige 
manier thuis aardbeien kweken.

Vanuit ons mooie pand Holland Strawberry House aan de 
Vleetweg in Andijk werken wij met een enthousiast team aan de 
verdere ontwikkeling van F1-hybride aardbeirassen, omdat wij 
iets willen betekenen voor liefhebbers van aardbeien over de 
gehele wereld.

Internationaal specialist 
       in aardbei F1 hybriden
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Gluren bij de buren
 
Namens de Werkgroep Ecoproject, Toos Brink en Louis
van Wegen
 
Tijdens het broedseizoen liggen de werkzaamheden in het
Ecoproject stil. Om elkaar toch tegen het lijf te kunnen lopen
zijn de vrijwilligers op excursie gegaan.

Gids van Landschap Noord-Holland  en Dick Broersen
leiden ons door het Wildrijk.
Foto: Toos Brink

Kunstroute Andijk
 
Beppie van der Wegen
 
Een gezellige zaterdag 25 mei j.l. in 't Poldermuseum An-
dijk...waar wij als IVN in samenspraak en met hulp van de
mensen van het museum een kleine tentoonstelling neer
mochten zetten tijdens de tuin- en kunstroute in Andijk.
Er waren infoborden opgehangen, folders neergelegd, een
aquariumbak met visjes en slootbeestjes en een paar mooie
bermboeketten neergezet .
Er zijn zo'n 100 mensen langs geweest en Elly (IVN) en
Bettina (Poldermuseum) hadden een leuke zaterdag. Zij
hebben veel folders uit kunnen delen en leuke contacten
gelegd.
 

Opstelling van de IVN-hoek.
Foto: Beppie van der Wegen

Bettina en Elly deden het toch maar!
Foto: Beppie van der Wegen

Activiteiten IVN en KNNV
 
IVN en KNNV hebben afgesproken dat leden van beide
verengingen gratis gebruik mogen maken van elkaars
activiteiten (tenzij anders vermeld). De activiteiten van
het IVN vind je in de Alchemilla en op de website www.
ivn-westfriesland.nl onder Activiteiten en die van de
KNNV in het Hoornblad en op de website www.knnv.nl/
hoorn onder Activiteiten.

 
Onze collega Dick Broersen werkt als vrijwilliger bij Land-
schap Noord-Holland in de eendenkooi De Mosselwiel bij
'  t Zand en in een bosje dat Wildrijk heet bij Sint Maartens-
vlotbrug. Beide plekken hebben we met z'n achten bezocht.
Een van de meest opmerkelijke werkzaamheden van Dick
is het plaatsen van een raster om Vossen weg te houden
bij weidevogels. Dit raster staat onder spanning, alleen de
onderste draad is geÏsoleerd zodat er geen stroom verloren
gaat naar de grond. Dick en zijn collega'  s plaatsten het
raster niet alleen maar ze maaien er ook de vegetatie weg.
Een stroomstoot is niet dodelijk maar '  hij zal d'  r wel een
dikke staart van krijgen'   aldus Dick.
 
In het Wildrijk bewonderden we o.a. de watermolen die
zuiver duinwater het gebied in pompt. Er is een aparte sloot
gegraven tussen de duinen en het Wildrijk, zonder aftak-
kingen naar het bouwland. Met dit water worden de sloten
van het Wildrijk gevuld. Op deze manier wordt voorkomen
dat het waterpeil in het Wildrijk net zo veel daalt als het
water in de sloten van het bollenland. Het zuivere water
voorkomt ook dat er water met restanten gif en kunstmest
van het bollenland in dit stukje natuur terecht komt.
 
Beide gebieden liggen als oases in een heel kaal landschap
dat door weinig mensen met enorme machines bewerkt
wordt. Dank zij de gastvrije ontvangt met koffie, een film
over de eendenkooi, gesprekken met collega'  s van Dick,
Dick'  s praktijkervaring en het prachtige weer hadden we
een heerlijke dag!
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Ria de Graaf, onze
Snoeshaan
 
Toos Brink

Foto: Toos Brink

Cursusnieuws
 
Astrid Bijster 
 
NATUURCURSUS: DE WERELD WAAR WIJ WONEN IN
WEST-FRIESLAND
 
Doe mee aan de Natuurcursus en zie je eigen woonomge-
ving met nieuwe ogen! Houd je van wandelen of fietsen in
de natuur en wil je meer weten over de natuur en het
landschap in West-Friesland? In dat geval kun je meedoen
aan de Natuurcursus van IVN West-Friesland. Het is een
basiscursus bestaande uit 6 theorieavonden dit najaar en
bij elkaar 4 excursies in de regio. Na deze Natuurcursus
(voorheen Groencursus) kijk je heel anders naar je eigen
woonomgeving en zie je van alles in de natuur wat je eerder
niet zag.
Onderwerpen zijn: Insecten, Planten, Bomen, Vogels,
Paddenstoelen en het Landschap. De Natuurcursus begint
op dinsdag 24 september en de afsluitende excursie door
West-Friesland is op 23 november. De vaste cursusavond
is op dinsdagavond.
Cursusdata zijn: 24 september, 1 oktober, 8 oktober, 15
oktober, 29 oktober en 5 november. Inloop is om 19.15 uur,
we starten om 19.30 uur en de avonden duren tot 22.00 uur
in het Streekbos Paviljoen, Veilingweg 21a in Bovenkarspel.
De 4 excursies zijn op zaterdagochtenden op: 5 oktober,
19 oktober, 9 november en 23 november. Start om 9.30
uur. De excursies sluiten aan op de theorieavonden en
duren ongeveer tot 12.00 uur. Locatie wordt bekend ge-
maakt tijdens de theorieavonden, maar is over het alge-
meen in het Streekbos of in de buurt. De kosten van de
Natuurcursus zijn € 50,- voor leden en € 75,- voor niet-leden.
Het is mogelijk om vooraf lid te worden van IVN West-
Friesland, waarna je de ledenprijs betaalt. Maar dat is niet
verplicht. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.
ivn.nl/afdeling/west-friesland/cursussen
Opgave voor de Natuurcursus is mogelijk via cursussen@i-
vn-westfriesland.nl Informatie over de Natuurcursus bij
Astrid Bijster: 06-25408745. Voor de Natuurcursus geldt
een minimum van 10 deelnemers en de kosten dienen
vooruit betaald te worden op de rekening van het IVN
West-Friesland, NL13 RABO 0167 7601 57, o.v.v. de cur-
susnaam.
 
JEUGDNATUURCURSUS
 
Na de zomervakantie begint een jeugdnatuurcursus met 5
bijeenkomsten. Natuurgidsen en Speurjuffen Jolanda
Schut en Ilse Obdam organiseren deze cursus.
Tijd: zondagochtenden van 10.30 uur tot 12.30 uur. Doel-
groep: kinderen van 7-10 jaar.
Minimum: 5 deelnemers, maximum: 12 deelnemers.
Data: 8 september, 15 september, 29 september, 13 okto-
ber, 3 november Kosten: € 20,-. Vooraf te voldoen op re-
kening van IVN West-Friesland, NL13 RABO 0167 7601
57, o.v.v. de cursusnaam. Opgave voor de Jeugdnatuur-
cursus bij speurneuzen@ivn-west-friesland.nl.
Voor meer informatie zie https://www.ivn.nl/afdeling/west-
friesland/cursussen of bellen met Astrid Bijster, 06
25408745. Zie poster over deze jeugdcursus elders in de
Alchemilla.

 
Voor wie haar nog niet kent: Ria heeft in 2009/2010 de
IVN-Natuurgidsenopleiding gevolgd en is gediplomeerd
IVN-natuurgids. Sindsdien is ze een van de actiefste én
enthousiaste vrijwilligers (gewoon een duizendpoot) uit de
gemeente Koggenland - Medemblik en vooral actief in en
bij Het Egboetje in Oostwoud. Zoals bekend het terrein dat
door Recreatieschap Westfriesland aan IVN beschikbaar
is gesteld voor natuureducatie.
 
Ze doet er de meest voorkomende werkzaamheden in Het
Egboetje, het knuste en kleinste NME-gebouw in de regio.
Aangezien er geen water en stroom is moet alles worden
meegenomen van huis, extra werk dus.
Ria is gids en gastvrouw met Open Dagen, Natuurwerkda-
gen in Het Egboetje en omliggend terrein. Met veel kennis
en enthousiasme geeft ze natuurexcursies in het Egboets-
water en Streekbos voor basisschoolleerlingen, (door de
week onder schooltijd) maar ook aan volwassenen in het
weekend. Dat kunnen fietstochten, rondleidingen door het
terrein zijn maar ook tentoonstellingsopbouw in Het Eg-
boetje.
Ze coördineert en begeleidt de maandelijkse inventarisaties
op flora en fauna in het Egboetsterrein. Ook is ze actief
binnen de werkgroep voor het behoud van vleermuizen in
het Egboetswater, doet mee met inventarisaties en tellingen
van vleermuizen. Die doen het daar erg goed.
Ria gaat regelmatig met de natuurkoffer op bezoek naar
verzorgingstehuizen en brengt (samen met andere gidsen)
dementerende ouderen 'de natuur in huis'  . Vaak in Me-
demblik en Wervershoof maar ook in de regio.
Ze heeft een groen hart en volgt allerlei cursussen, con-
gressen als het gaat over de natuur, zoekt sponsors voor
Het Egboetje en is daar succesvol in. B.v. snert voor de
werkers tijdens de natuurwerkdagen, kadootjes voor acties.
 
Haar man Gerard doet net zo hard mee, altijd bereid te
helpen met allerlei klussen, timmerwerk, brandnetels ver-
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Natuurwandelweken Hoorn in
samenwerking met het IVN
afd. West-Friesland
 
Frieda Bus
 
Namens de IVN-gidsen: Astrid Bijster, Geert Velthuis, Jans
Wiersum, Janny Wilkie en Tjalling James.
 
De gemeente Hoorn heeft de doelstelling ' Wandelen is
gezond'  georganiseerd, vooral voor de doelgroep ouderen
met begeleiding van een sportorganisatie. In de maand mei
2019 is het IVN-afd. West-Friesland in samenwerking met
het ' Hoorn Beweegt'  een natuur-wandelovereenkomst
aangegaan. De natuurwandelingen vonden plaats in twee
weken van 13 mei t/m 24 mei 2019. Het geheel werd geor-
ganiseerd door Suzanna Deckers Team Sport Hoorn. 
Het IVN gaf in totaal 8 verschillende wandelingen die we
verdeelden over 4 wandelmomenten per week. Na de na-
tuurwandeling kregen de deelnemers een kop koffie of thee
op de startlocatie.
 
Tijdens de natuurwandelingen waren de wandeldocenten
van het 'Hoorn Beweegt' Wandelprogramma ook aanwezig.
De wandeldocenten waren als ondersteuning voor de
wandelaars en de natuurgids. Zij kenden de wandelaars al
goed omdat ze dan al een maand met de deelnemers
hadden gelopen en wisten dan ook op welke wandelaars
ze eventueel moesten letten. Zij konden dan eventueel
aangeven als het tempo iets omlaag zou moeten.
 
De IVN-gidsen waren Astrid Bijster, Geert Velthuis, Jans
Wiersum, Janny Wilkie, Tjalling James en Frieda Bus. In
het totaal van deze 8 wandelingen liepen 189 wandelaars
mee. Er werden 7 IVN- en 1 MAK-Blokweer natuurwande-
ling gegeven met elk een tijdsduur van ongeveer 90 minu-
ten. Deze wandelingen werden op 6 verschillende natuur-
locaties in Hoorn gegeven: Grote Waal, Risdam, Blokker,
Hoorn-Noord en de Kersenboogerd. Het leeuwendeel van
deze wandelingen werden door Astrid gegeven: zij heeft
veel wandelervaring.

 
Voor de meeste IVN-gidsen die deze excursies gaven
waren de natuurgebieden onbekend. Het was boeiend om
deze mooie Hoornse natuurgebiedjes te leren kennen. Ik
was vooraf bang dat er niet genoeg te beleven was in de
Kersenboogerd, maar ik was aangenaam verrast. We
kwamen nog tekort aan 1,5 uur. Mooi is een bijenlint van
vorig jaar met veel Incarnaatklaver, maar er was veel meer.
Heel leuk was de Grote bonte specht die op commando
voor onze neus uit een gat van de spechtenboom kwam.
Ik overweeg zelfs volgend jaar een wandeling in de Kersen-
boogerd te doen voor publiek. De deelnemers hadden
genoten.
 
Mijn (Frieda) wandeling was in Hoorn, de Grote Waal. De
wandeling liep evenwijdig met de dijk. Mijn verhaal was: de
geschiedenis van de vorming van West-Friesland en van
Hoorn, de natuur en een aantal natuurverhaaltjes. Ik
hoorde dat normaal gesproken de wandelaars 5 tot 6 km.
lopen, de afstand die we nu hebben afgelegd was 2,2 km.
Maar de tijdsduur was toch 90 minuten. Volgende keer gaan
we weer een flinke wandeling maken, nu was de groep erg
tevreden.

Tjalling heeft volop aandacht.
Foto van een meeloper

Ook Astrid maakt de wandeling boeiend.
Foto van een meeloper

wijderen en paden vrijmaken met de bosmaaier, natuur-
werkdagen etc.
 
Door al deze activiteiten word je vanzelf een vergadertijger!
Het is duidelijk dat ze heel veel tijd en aandacht in haar
vrijwilligerswerk steekt. Ze doet het met heel veel plezier,
en dat staat voorop! Terecht dat voorzitter Geert Veldhuis
haar tijdens de jaarvergadering op 12 maart jl. de Snoes-
haan overhandigt.
 
Ria, van harte proficiat!
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Column
 
Marianne Ouwerkerk
 
Drama' s in de tuin
 Hadden we vorig jaar een vogelcréche in de tuin, dit jaar
is een drama.
Het is stil in de mussenflat. En ook in de tuin. Op de twee-
de verdieping woont een Koolmezengezin. Ik maak me
ongerust. Geen ouders, geen gekwetter in de bomen. Een
blik in de nestkast laat zien wat ik al vermoedde. Zes lijkjes
, bijna volgroeid. Nooit hebben we dit eerder meegemaakt.
Automatisch denk ik aan de rups van de Buxusmot, want
die zal wel de schuldige zijn. Maar die kan daar niets aan
doen. Van nature is die niet giftig voor mezenbabies en in
ons buurtje spuit niemand met gif. Het is trouwens een
prachtige vlinder, die Buxusmot , doorschijnend wit met een
rouwrandje.
Onze poes Chaos verdenk ik ook niet. De ' huismerels'  
blijven gewoon op de grond zitten als ze langs loopt. Wel
komen er steeds meer dakloze katten in ons buurtje.
Sperwers hebben we ook. Laatst vloog er één als een speer
uit de fruithoek met iets tussen z' n poten geklemd en re-
gelmatig kom ik een plukplaats tegen. Wat er gebeurd is
met het mezengezin zal een raadsel blijven.

Uitvliegend Koolmeesje in betere tijden.
Foto: Marianne Ouwerkerk

 
Gelukkig zag ik onlangs weer een Koolmees in de tuin. Maar
ja, met één Koolmees begin je niet veel. Twee weken later:
Aan de andere kant van de tuin hangt een mezenkast in de
rode meidoorn. Ik had al wat bedrijvigheid gezien en werd
al weer blij. Dat was niet van lange duur. De deur lag op de
grond, één van de schuifjes was naar beneden getikt. Door
wie of wat????
Ja hoor, het nestje met 7 eitjes was eruit gevallen. Twee
ervan waren nog heel, maar dat is voor een uitsmijter toch
wat weinig.
 
Gelukkig hoor ik nu het Koolmeesmannetje hameren in de
nestkast bij de buren. En och, het is nog mei, dus misschien
komt het in onze tuin ook nog goed met de Koolmezen.

Van de Bestuurstafel
 
Ruud Dijkstra 
 
Na de laatste ALV kreeg het bestuur de opdracht om de
begroting sluitend te maken. Na bestudering en diverse
overleggen is dat gelukt. Voor diverse werkgroepen houdt
dat in, dat de ingediende kostenraming is aangepast en dat
er minder geld beschikbaar zal zijn. Als het goed is zijn de
betrokkenen inmiddels allemaal ingelicht.
Vooruitlopend op de begroting van volgend jaar wordt be-
keken waar nog kosten kunnen worden bespaard en gelijk-
tijdig zijn we op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten.
 
Voor ondersteuning via het IVN (landelijk) maken we op dit
moment gebruik van de diensten van mevrouw Anne Mara
Sillevis Smitt. Zij is arbeidspsychologe en is als projectleider
in dienst van het IVN waar zij zich onder andere bezig houdt
met '  Grijs, Groen en Gelukkig'  . Op dit moment heeft ze
ons op weg geholpen met het opstellen van vacatures en
dat lijkt nu zijn vruchten al af te werpen.
 
Het aantal werkgroepen wordt weer verder uitgebreid. Het
inventariseren en tellen van vleermuizen viel tot nu toe
onder het takenpakket van Het Egboetje. Omdat hieruit een
groepje met specialisten is ontstaan dat zich vooral met
deze activiteit is gaan bezig houden was het eigenlijk een
logische stap om dit tot een aparte werkgroep te maken.
 
In april is er weer overleg geweest met het Recreatieschap
Westfriesland , dit overleg vindt 2 maal per jaar plaats en
gaat over de ontwikkeling van het Ecoproject in het
Streekbos en die van terrein bij Het Egboetje. Voor beide
zijn interessante ideeën voor aanpassing gedaan en voor
beide zijn we nog op zoek naar middelen om deze tot uitvoer
te brengen. Het doel is om de biodiversiteit in zowel het
Ecoproject als bij Het Egboetje te vergroten.
 
Verder kregen we het nieuws dat Jan Flink helaas is getrof-
fen door een hersenbloeding met alle gevolgen van dien.
Wij wensen Jan en zijn familie alle sterkte en hopen op
herstel.
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Een enthousiaste volger
 
Redactie: Ingestuurde inzending
 
Dag Tjalling,
 
Het is vrijdag 19 april, Goede Vrijdag. Via Oosterblokker
fiets ik naar het treintunneltje richting Drachterveld. Als ik
daar heen ga heb ik altijd mijn fototoestel paraat. En wat is
het er mooi!. Vanaf de oostkant nader ik steeds dichter de
zwaluwenmuur. Om een lang verhaal in te korten ... een
uur later had ik mijn meest mooie natuuropname gemaakt
ooit. Zeker zo`n 40 hele prachtige Oeverzwaluwfoto`s.
 
Tjalling... ik wil je deze zo cadeau doen. Om te beginnen
mail ik je er drie. De andere zou je m.i. goed kunnen ge-
bruiken voor je vakblad of tonen tijdens een verenigingsbij-
eenkomst. Je mag het van mijn kant opschepperig vinden,
maar mijn gedachten gaan zelfs richting `De Krant`. Eric
Molenaar van het NHD kan er een prachtig voorjaarsartikel
over maken. Deze Eric woont, meen ik,in Venhuizen, en is
zeer toegankelijk. Lijkt mij heel goede aandacht voor de
IVN-natuurvereniging.
 
Hoe dichter ik bij de gatenmuur kwam hoe mooier de Oe-
verzwaluwen voor de lens kwamen. Eerst ook vanaf de
kleine heuvel, daarna er steeds enkele stappen dichterbij.
Er kwam ook nog een mevrouw langs met een loslopende
hond. Iets later een Visdiefje die roet in het eten gooide,
ineens waren toen alle zwaluwen foetsie. Op de slotfoto`s
staan geregeld 10 tot 15 mooie vogeltjes vers uit het verre
Afrika.
 
Tjalling in ieder geval: nu zie je waar je het een paar jaar
geleden voor hebt gedaan .... " ZE ZIJN ER WEER"  .
 
Groet van Meindert de Boer

Wat een plaatje!
Foto:Meindert de Boer

Drukte bij de wand.
Foto: Meindert de Boer

De Vleermuiswerkgroep van
IVN-West-Friesland
 
Huub Veldhuijzen van Zanten
 
In de laatste Alchemilla was te lezen dat er groen licht is
gegeven door het bestuur voor het opzetten van een
nieuwe werkgroep; de Vleermuiswerkgroep. Erkenning
voor de inzet en educatieve waarde van het vleermuizen-
onderzoek in het Egboetswater.
Ria de Graaf leidt al ruim 6 jaar de controles van de vleer-
muiskasten en heeft al vele IVN-ers enthousiast gemaakt
om mee te gaan. Tijdens de laatste cursistenopleiding bleek
de belangstelling nog verder uit te groeien. Naast de de
maandelijkse telling van de 34 kasten in het Egboetswater
willen we ook op andere plekken gaan tellen. Daarmee
kunnen wij de boeiende leefwereld van de Ruige dwerg-
vleermuis laten zien. Ook andere soorten krijgen onze
aandacht. Wij doen mee aan de jaarlijkse telling van
Meervleermuizen in West-Friesland. Zo helpen we mee om
een landelijk beeld te krijgen van de stand van de Meer-
vleermuis.
 
Tijdens de jaarlijkse educatieactiviteiten zullen wij zeker
vleermuizen onder de aandacht blijven brengen. Zet in je
agenda :
 
24 augustus - Nacht van de vleermuis
6 september - Vleermuizenexcursie in Het Egboetje
26 oktober - Nacht van de Nacht
 
Voor vragen en contact : Huub Veldhuijzen van Zanten tel.:
06 15632897
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Raadsel 2019-3
 
Hans Verhoeven  
 
Als je ergens in de natuur bent en je geeft je ogen de kost
kom je soms vreemde verschijnselen tegen. Iedereen heeft
wel eens Schijfkamille gezien en meestal wordt aan deze
gewone plant voorbij gelopen. Tijdens een vakantie bij
Dordrecht zag ik ineens een gek vergroeid exemplaar
waaraan ik natuurlijk niet voorbij kon lopen. Snel een paar
foto’s gemaakt en dan maar zoeken naar een verklaring. In
de volgende Alchemila volgt de uitleg.

Vreemde Schijfkamille
Foto: Hans Verhoeven

Oplossing raadsel 2019-2
 
Wil Stelling
 
Dit is de oplossing van het raadsel dat in de vorige Alche-
milla stond en heet Ozonium. Wat u ziet is roestbruin ge-
kleurd, viltachtig, en het groeit over een liggende tak. Het
is een zogeheten luchtmycelium en hoort bij een padden-
stoelengroep: de Viltinktzwammen, meestal bij de Grote
viltinktzwam (Coprinellus domesticus).
 
Mycelium of Zwamvlok is eigenlijk altijd onzichtbaar. Het
zijn de schimmeldraden die in de grond of in een substraat
zoals een tak zitten, waar op een gegeven moment de
paddenstoel uit kan groeien. Luchtmycelium is dus wel te
zien, vaak staat de Viltinktzwam er niet bij, maar soms kun
je geluk hebben en is dit verschijnsel wel te zien.
 
Zie foto, gemaakt in november 2017 in het Streekbos te
Bovenkarspel. Het Ozonium kan het hele jaar waargeno-
men worden, maar meestal toch in najaar, in zachte winters
of in het vroege voorjaar.

Ozonium
Foto: Hans Verhoeven

Grote viltinktzwam
Foto: Wil Stelling
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Vaarexcursie met de IVN-
fluisterboot op Moederdag 12
mei 2019
 
Pieter, Frieda en Jordi
 
Met IVN-schipper Pieter, de IVN-gids Frieda en de stagiai-
re Jordi vertrokken we met een boot vol goedgemutste
deelnemers. Het is mooi weer, het zonnetje schijnt en alles
staat geweldig in bloei. Met Pieter van tevoren overleg
gepleegd op welke wijze wij deze keer de vaarexcursie
willen geven.
Onze IVN-fluisterboot coördinator Han Oranje heeft een
duidelijk en leerzaam vaarverslag gemaakt. Het omvat
geschiedenis over dit gebied, de polders en de natuur. Het
is prettig dat dit vaarverslag aanwezig is. Ook het mooie
koffertje vol met leuke tips doet zijn dienst. Er is meer dan
genoeg te zien en de deelnemers genieten.
 
Pieter en ik geven deze excursie al een aantal jaren op
Moederdag: langzamerhand is het een traditie geworden.
Om de beurt vertellen Pieter en ik ons verhaal en de sa-
menwerking is zeer prettig.

Het Moederdaggezelschap met de gidsen.

Op een boomrijke, stille plek hebben wij altijd een stiltemo-
mentje. Gewoon de boot stil leggen en luisteren. Mij valt op
dat veel mensen bang zijn voor stilte, maar gelukkig is dat
nu niet het geval. En wat....stilte in mei in de natuur? Dat
kan niet. Het waaide behoorlijk, het ruisen van de takken,
de vele vogels en eenden. Meestal houd ik het op 1 minuut
stilte maar er werd gevraagd naar langer stil liggen. Hoe
meer we luisterden des te meer hoorden we, het was ge-
weldig.
 
Wat ook een fijne traditie is geworden is het volgende. Gé
Bentvelsen sponsort het IVN met de vaarexcursies Pu-
blieksactiviteiten. Kosten: de jeugd vanaf 12 jaar en volwas-
senen € 2,50 p.p. De kinderen jonger dan 12 jaar zijn gratis,
zij worden gesponsord door ABZ Seeds, gourmet strawber-
ries te Andijk.
Maar met Moederdag brengt hij ook een aantal aardbeien-
planten naar het IVN. Wij mogen deze na afloop van de
Moederdagvaarexcursie aan de oma' s en moeders uitde-
len. Blije gezichten overal, het werd zeer op prijs gesteld.
En natuurlijk allemaal op de foto.
 
Hierbij alsnog: bedankt Gé voor deze leuke geste.

NL-Doet in Het Egboetje
 
Ria de Graaf 
 
In verband met de geplande scholenstaking hebben we de
NL-Doet voor de school op woensdag 13 maart gehouden.
33 Kinderen van de Werenfridus kwamen om 9.00 u op hun
fiets, vanuit Wervershoof naar Het Egboetje. Harde wind
hield hun niet tegen en aangekomen konden er 16 aan de
slag om de wilgen te gaan knotten. De andere helft mocht
naar binnen en kreeg het verhaal van en over de wilg te
horen. Na een half uurtje werd er gewisseld.
 
Er werd hard gewerkt, gezaagd en gesleept met de afge-
zaagde takken waar dan weer een takkenril van werd ge-
maakt. Het was een beste klus met flinke dikke takken.
Hierna was er tijd voor wat limonade en een koekje. Als
afsluiting een quiz met vragen over de wilg. Er was deze
keer al snel één winnaar die een presentje kreeg.
 
Om 11.00 u stapten allen weer op de fiets om terug te keren
naar school. Daar ontvingen ze nog een appel, gesponsord

De plantertjes
Foto:  Ria de Graaf

Snertsponsor Cees Blokdijk
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door firma Breeman en een bidon, die was gesponsord door
de RABO-bank.
 
Op zaterdag mochten we 5 vrijwilligers ontvangen die met
4 IVN-ers aan de slag konden. Eerst afmaken van het
knotwerk en daarna een 150 stuks struiken en bomen uit-
planten. Dat werd secuur gedaan: gat maken, stek erin,
dicht maken, en inpakken tegen konijnenvraat.
Het weer zat ook vandaag wel mee. In het begin wat mie-
zerregen en daarna kwam de wind meer opzetten. Dat dreef
de buien lekker weg en een ieder was enthousiast aan het
werk. Tussendoor koffie/thee met koek, gesponsord door
Deen, en om half 1 was het tijd voor de erwtensoep van
slager Cees Blokdijk uit Medemblik. Dat was een warme
ontvangst en gaf nog wat energie om toch nog een uurtje
door te gaan.
 
Er zijn bomen geplant zoals de beuk, Lijsterbes en berk, en
struiken gezet o.a de hazelaar, meidoorn, Sleedoorn, Ege-
lantier en Hondsroos. Het zal nog even duren, maar het
geeft meer kleur en geur in Het Egboetje en voedsel aan
vlinders, bijen en de vogels.
 
Allen hebben genoten van deze werkdagen.

Afscheid Riet Hartsuijker als
notuliste van het bestuur
 
Astrid Bijster 
 
Riet Hartsuijker kwam bij het IVN terecht als cursist van de
Natuurgidsenopleiding. Na afloop van de Natuurgidsenop-
leiding bleek ze bereid om de notulen van de bestuursver-
gaderingen te gaan maken. Deze notulen werden al heel
lang door de secretaris Astrid Bijster gemaakt, maar die
wilde stoppen met het werk als secretaris vanwege ernsti-
ge 'notulenmoeheid'  .
Het aanbod van Riet zorgde ervoor dat Astrid langer als
secretaris actief is gebleven tot Gé Kenter ook deze taak
overnam. In de tijd dat Gé secretaris was bleef Riet de
notulen maken voor bestuursvergaderingen en ALV' s.
 
Bij elkaar heeft Riet het vele jaren zo gedaan. Daarnaast is
Riet ook een aantal keren met de kookploeg mee geweest
naar de Texelweekenden van de Natuurgidsenopleiding.
Hier was Riet al eerder mee gestopt.
 
Bedankt Riet, voor alles wat je gedaan hebt al die tijd. Het
afscheid van Riet is op zaterdag 13 juli. Zie het programma
elders in de Alchemilla.
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Indien onbestelbaar retour: Veilingweg 21A, 1611 BN Bovenkarspel

Afdeling West-Friesland


