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De illustraties zijn wederom gemaakt door Betty Schellevis-Guldemeester.
Omslagfoto bestuur begin 2017: Jan Tijsma

Lidmaatschap
Lidmaatschap IVN € 20,00 per jaar. Huisgenootleden € 7,50 per jaar
Donateurs minimaal € 12,50 per jaar. Leden en donateurs ontvangen de THACHSA
twee maal per jaar. IBAN nummer: NL91RABO0349508429 t.n.v. IVN Súdwesthoeke.
INLEVERDATUM KOPIJ VOLGENDE THACHSA VOOR 1 NOVEMBER
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Van de redactie
Het voorjaar heeft zich al weer een volle maand
laten zien en in die tijd heeft de natuur zich aardig
aangepast. De voorjaarsbloeiers zijn uitgebloeid, de
bomen hebben al blad en de vogels hebben hun
eerste broedsels al weer achter de rug.
Zo heb ik de afgelopen weken zitten broeden op de
lente/zomereditie van Thachsa en heb ook mijn ei
weer gelegd. Mede dankzij de vele schrijvers is het
weer een mooi Verenigingsblad geworden.
Natuurlijk staat het verslag van de 31e Algemene
ledenvergadering er in en daar werd ik toch wel
even verrast door de uitreiking van de “Wijze uil 2016”, die ik zelf indertijd heb
geïntroduceerd. Ik ben er blij mee en de uil staat nu prominent op mijn bureau.
Ik ga verder niet verklappen wat er allemaal in de Thachsa staat en wens jullie
veel leesplezier toe. Een mooie en zonnige lente/zomer toegewenst met veel
plezier in landschap en natuur.
Jan Tijsma, redacteur Thachsa

Van de Penningmeester
Kies voor uw betaalgemak van de jaarlijkse
contributie door automatische incasso en u
heeft er geen omkijken meer naar.

Het incassoformulier staat op de website en kunt u printen.

mail: tefkadupon@gmail.com
of
Tefka du Pon, Doarpsstrjitte 9, 9021CJ Easterwierum

Voor uw declaraties van onkosten kunt u gebruik maken van het
nieuwe digitale declaratie formulier.
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Van de bestuurstafel
Na de Algemene Ledenvergadering begin februari kon het activiteitenseizoen
weer beginnen. Met een goede opkomst van leden en het interessante verhaal van
Harry Bosma was de ALV geslaagd. Harry heeft
verteld over de ontwikkeling van de Otter in
onze provincie en daarbij mooie beelden laten
zien; ook heeft hij de ontwikkeling van de Bever
Otter
nog even aangestipt. Daarna de reguliere
vergadering met formele punten en een door het
bestuur gewaardeerde discussie over de keuze van het bestuur om aan een aantal
activiteiten geen prioriteit te geven. Dit naar aanleiding van een vraag over de
activiteiten van enkele leden op het AZC in Balk.
Gelukkig werd de opvolging van het secretariaat toch nog op de valreep geregeld
en blijft het bestuur compleet. Dank aan Pieter Dijkstra dat hij die rol op zich wil
nemen. Ook de opvolging van Sieger voor de Gaasterlandse Natuurweek is
geregeld door de inzet van Baukje en Tefka wil nu echt de penningen gaan
beheren. We mogen ons gelukkig prijzen dat zowel bestuur als werkgroepen
volledig bemenst zijn. In andere afdelingen gaat dat wel eens wat minder.
Het aantal activiteiten van onze leden gaat goed en is door nieuwe gidsen wat
verbreed. Eten uit de natuur is een nieuw item en we zijn benieuwd hoe dat gaat
verlopen. Er komt een extra zondagmiddag in het najaar met een wat langere
wandeling van 2-3 uur. Een zangvogelcursus organiseren lukte in seizoen 2016
niet meer, maar heeft in 2017 inmiddels meer aanmeldingen dan er geplaatst
kunnen worden. De formule van een korte cursus, gevolgd door een aantal
excursies, blijkt goed te werken. Misschien ook iets voor vlinders, libellen en
planten?
Landelijk wordt nagedacht over een andere opzet van de ledenadministratie die al
in 2017 in zou kunnen gaan. Dat betekent landelijke registratie en betaling van
het lidmaatschap aan het landelijke kantoor waarna wij een bijdrage per lid
ontvangen. Dit lijkt in de eerste instantie positief, zeker voor de penningmeester,
maar we zijn nog niet op de hoogte van de verdere consequenties. Bijv. het
landelijke lidmaatschap kost € 24,-- en wij hanteren nu nog € 20,--. En wat
betekent dit voor eventuele financiële reserves? Wij staan er financieel gezien
gezond voor en gaan de reserves besteden in het werkgebied van onze afdeling.
Wij hebben zelfs wat financiële ruimte voor een natuur educatief project binnen
de afdeling. Wie heeft er een min of meer uitgewerkt voorstel/idee? Bespreek
dat met het bestuur!
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Landelijk is het Meerjarenplan IVN 2021 in ontwikkeling. Het is een uitgebreid
document geworden met heel veel ambitie, uitgewerkt in zes thema’s. Twee
bestuursleden zijn naar een landelijk bijeen komst over dit onderwerp geweest.
Of het ook wat voor de afdeling gaat betekenen is nog onduidelijk. Als bestuur
vinden we de ondersteuning van educatie over natuur en natuurbeleving het
belangrijkste thema. Vanuit de hoop dat dit bijdraagt aan meer begrip en inzet
voor behoud en ontwikkeling van natuur. Want de variatie en soorten van flora
en fauna blijven maar afnemen. Het IVN is toch de organisatie die dát met name
uit wil dragen? Daar gaan we voor!!
Het bestuur
Afscheid van Anne Froukje Schotanus-van de Woude.
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering is aftredend secretaris Anne Froukje door
de voorzitter in het zonnetje gezet en bedankt voor de 6 jaar dat zij op
voortreffelijke wijze invulling heeft gegeven aan het secretariaat van onze
afdeling.
Anne Froukje blijft zich echter ook na deze functie inspannen voor onze afdeling
en is binnen de Werkgroep Communicatie verantwoordelijk voor de website en
deels voor Facebook.
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Verslag van de 31e Algemene Ledenvergadering
IVN afdeling Súdwesthoeke, gehouden op zaterdag 4 februari 2017 vanaf 15.00 uur te Rijs.
Voorzitter: Marten Wesselius, penningmeester: Tefka du Pon, secretaris: Anne Froukje Schotanus,
bestuurslid PR: Ria Brouwer, bestuurslid: Rinnert Foekema.
Aanwezig (inclusief bestuur): 28 leden, huisgenootleden en donateurs.
Bericht van verhindering: Agatha van Embden, Sytse en Jos Bouwhuis, Peter en An Vessies, Pieter
Dijkstra, Marianne Lofvers, Constance Smit, Nel Smink

Na de inloop met koffie en thee heet Marten gastspreker Harry Bosma hartelijk
welkom. Hij volgt de otter al jaren en maakt gebruik van een wildcamera. In
2002 was de herintroductie en werden 32 dieren uitgezet. Later nog een aantal via
Alterra. Er zijn nu ongeveer 170 dieren in Nederland, waarvan ongeveer 80 - 100
in Friesland.
Dit lijkt aardig wat, maar het is een kwetsbare populatie. Er zijn 15 - 20
slachtoffers per jaar door o.a. het verkeer en verdrinking in visnetten. Het
vrouwtje brengt de jongen groot. Het mannetje en vrouwtje zijn maar een dag of
vier bij elkaar. De otters kunnen in gevangenschap 11 jaar worden, in de vrije
natuur gemiddeld maar 3 à 4 jaar. Wij genieten van de prachtige beelden van de
nachtwildcamera, maar de otters laten ook voldoende andere sporen na.
Vrijwilligers geven de aanwezigheid van de dieren via de vindplaatsen van
spraints door.
Na de pauze volg het huishoudelijk gedeelte, Marten blikt terug op een
afwisselend jaar. Het verslag van de 30e ledenvergadering wordt goedgekeurd.
Werkgroepen
De mensen van de werkgroepen hebben weer veel werk verzet. Ze hebben
hiervan verslag gedaan in de Thachsa. Ons verenigingsblad heeft een nieuw jasje
gekregen. Het ziet er mooi uit.
Sieger Schotanus is gestopt als coördinator van de Gaasterlandse Natuurweek.
Hij krijgt een attentie voor zijn inzet. Baukje Miedema gaat zijn taak overnemen.
Tefka is de nieuwe coördinator van de plantenwerkgroep. Een werkgroep
communicatie zal gevormd worden. Het is de bedoeling de lijnen van alle PR
activiteiten goed op elkaar af te stemmen. Anne Froukje neemt het beheer van
de website op zich.
Financiën
Tefka presenteert het financieel overzicht en licht de begroting toe. In verband
met de tussentijdse overname van de administratie is de systematiek nog niet
helemaal correct. Een balans ontbreekt. Wel is duidelijk dat we er als afdeling
financieel gezien goed voor staan. De voorzitter doet een oproep voor projecten,
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(half A4tje) die wel wat geld mogen kosten. Ronald doet de suggestie voor een
bezoek aan de Afsluitdijk i.v.m. ontwikkeling van de vismigratierivier. Arnoud
doet de suggestie in de begroting rekening te houden met het feit dat in 2018
Leeuwarden de culturele hoofdstad is. Na een enkele vraag worden de afrekening
en begroting goedgekeurd. De kascommissie, bestaande uit Joke Venekamp en
Arnoud van der Ridder, verlenen de penningmeester decharge. Tefka wordt
hartelijk bedankt en ontvangt een flesje wijn voor haar extra werk om in korte
tijd alles voor elkaar te krijgen. De nieuwe kascommissie bestaat uit Ronald
Schouten en Arnoud van der Ridder.
Bestuurszaken
Jacob Wijnia heeft in september voortijdig bedankt voor zijn functie van
penningmeester. Gelukkig vonden we Tefka bereid de financiën voorlopig onder
haar beheer te nemen. Zij heeft zich verkiesbaar gesteld en wordt met algemene
stemmen aangenomen. Ria is aftredend en herkiesbaar. Zij wordt bij acclamatie
herkozen. Anne Froukje treedt af en is niet herkiesbaar. Zij wordt bedankt voor
haar werk en krijgt een attentie en een bos bloemen. Gelukkig is er een nieuwe
secretaris gevonden in de persoon van Pieter Dijkstra. Hij kon op zo korte
termijn niet aanwezig zijn, maar ook hij wordt met algemene stemmen gekozen.
Wijze uil
Marten overhandigt de laatste Wijze Uil aan Jan Tijsma. Hij heeft zich het
afgelopen jaar ingezet om foto’s aan de Thachsa toe te voegen. Onze folder heeft
hij in een nieuw jasje gestoken. De IVN website is vernieuwd en Jan heeft deze
voor onze afdeling voorzien van foto’s en tekst. Hij heeft de Facebook pagina in
werking gesteld.
Activiteitenprogramma 2017
Er is een boeiend en afwisselend programma samengesteld. De nieuwe
natuurgidsen zijn hier ook actief bij betrokken. Constance Smit coördineert alle
externe activiteiten en zorgt ervoor dat de natuurorganisaties geen activiteiten
tegelijk in het eerste weekend van de maand organiseren. Tevens houdt ze het
aantal deelnemers etc. bij voor de jaarlijkse monitoring. Naast het bestaande
programma zullen altijd spontane acties ondernomen worden. Een aantal
natuurgidsen is betrokken bij het AZC. De activiteiten voor de kinderen willen ze
graag in samenwerking doen met de leerlingen van basisschool “De Bolster”. Dat
is nog niet gelukt.
Er ontstaat een levendige discussie over de doelstelling van het IVN, vooral ten
aanzien van het programma “ Grijs, Groen en Gelukkig”. Aan de orde komen
dan vragen als; Waar ligt de prioriteit van het IVN, wat is educatie, wat is meer
bezighouden en hoe willen / kunnen we er als afdeling wel of niet op sturen.
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Rondvraag en sluiting
Tryntsje Otter vraagt of we de Thachsa niet digitaal kunnen ontvangen. Deze
vraag is in het bestuur al eens aan de orde geweest. Standpunt: voorlopig nog op
papier omdat niet alle leden digitaal even actief zijn en er dus toch een papieren
versie gedrukt moet worden. Het is dus ook de vraag of het kostenbesparend zal
zijn. Een reminder per mail van de activiteiten wordt op prijs gesteld. Abel
Jagersma vraagt naar de samenwerking met de bibliotheek in Sneek. Cecile van
der Leest en Ger Bosklopper zijn de contactpersonen voor de samenwerking met
KNNV en de bibliotheek in Sneek.
De voorzitter sluit de vergadering om 17.40 uur en nodigt ons uit onder het
genot van een kop soep en hapjes bij te praten en elkaar te inspireren de IVN
Súdwesthoeke levendig te houden.
Elly weer bedankt voor de voortreffelijke catering.
Dit was het laatste verslag van Anne Froukje Schotanus, in de functie van secretaris.

Jimme nije skriuwer, in mantsje fan de natuer.
De Kanadezen stiene foar de doar doe’t ik berne waard. Heal Heidenskip stie
ûnder wetter en de baakster wie al dagen yn’t foar yn’e hús ear’t it ûnwaar
losbarste soe. Spannend allegear, mar it soe goed komme. Ik waard berne yn’e
bollefjilden en konsertsealen fan Fryslân: greiden, fol fan alle kleuren blommen
ûnder in ferwulft mei fûgels, dêr’t gjin oargel tsjin spylje koe. Ik koe amper prate,
doe’t ik ús mem al witte liet, dat ik ‘in mantsje fan de ratuer wie’. En dat is sa
bleaun. De skoalle wie in ‘straf’, mar nuvergenôch ha ik fjirtich jier yn it
ûnderwiis wurke. Mei nocht. Mar ik mocht op myn 62e
ophâlde en bin al gau frijwilich ekskurzjelieder wurden by It
Fryske Gea. Geregeldwei mei ik it Rysterbosk en de
Fûgelhoeke parte mei in ploechje ynteresearre minsken.
Alle moais belibje en belibje litte. Al jierren binne wy lid fan
it IVN en Anne Froukje hat grif tocht, dat it no ús beurt
wie om wat foar ‘de klup’ te dwaan. Dat hie se goed
besjoen, mar it bliuwt bargeslachtsjen foar jimme. Jimme
wiene ferwend mei in goed skriuwster! Mar mei jimme help
sil it grif slagje. Want, wat kin in bestjoer sûnder belutsen
leden? Wy wenje no yn Balk. In prachtich doarp yn in
skildery fan in omjouwing. Sjogge wy Gaasterlanners dat
sels noch wol?
Mei hertlike groetnis, Piter Dykstra, jimme nije skriuwer
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Uitnodiging jaarlijkse ledenexcursie
Onze jaarlijkse IVN ledenexcursie wordt gehouden op
donderdag 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag). We gaan de gehele
dag naar het Fochteloërveen bij Ravenswoud.
Start bij Informatiecentrum Natuurmonumenten om 10.00 uur
en einde ongeveer 15.30 uur. Adres: Fochtelooërveen 8-10,
8428 RR Fochteloo. Het minimum aantal deelnemers is 10 en er zijn geen kosten
aan deze excursie verbonden.
Graag zo spoedig mogelijk bij mij opgeven (coendershof@gmail.com)
naam, aantal deelnemers, gehele of dag deel en of men kan rijden (aantal
zitplaatsen) of liever mee wil rijden.
De deelnemers krijgen t.z.t. een meer uitgewerkt programma en carpoollijst.
Fochteloërveen
Dit grote hoogveen op de grens van Friesland en Drenthe is in beheer bij
Natuurmonumenten en o.a. bekend om broedende Kraanvogels en veelvuldig
bezoek door Slangenarend. Verder zitten er meerdere soorten slangen en
amfibieën en echte heide plantjes. Vlinders en libellen zijn nog heel algemeen en
als het weer een beetje mee werkt zijn ze er vast en zeker.
www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/fochteloërveen/info-en-contact

Werkgroep Communicatie
Afgelopen maand is een werkgroep Communicatie opgericht. Deze werkgroep
zorgt voor de communicatie met onze leden en natuurlijk ook met de
buitenwereld. Binnen deze werkgroep vallen de activiteiten planning, contact met
pers en media, de website en Facebook en de Thachsa. De deelnemers binnen
deze werkgroep hebben zo hun eigen taken, maar kunnen elkaar ook bijspringen
als dat nodig is. Nadenken over de huidige communicatiemogelijkheden en
aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen hoort er ook bij. Het is bijvoorbeeld niet
uitgesloten dat de Thachsa op verzoek digitaal verzonden zal gaan worden.
Wij zijn ook op zoek naar leden die de Sociale Media leuk vinden en er ook
binnen onze afdeling wat mee kunnen en willen doen.
De leden van de Werkgroep Communicatie zijn: Constance Smit-Walstra, Ria

Brouwer, Anne Froukje Schotanus en Jan Tijsma.
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IVN Stekjesruilbeurs zaterdag 6 mei 2017
11.00 uur – 16.00 uur.
Heemtuin in Oudemirdum.
De werkgroep Heemtuin van IVN Súdwesthoeke organiseert 6 mei a.s. de
jaarlijkse stekjesruilbeurs in de heemtuin achter Informatiecentrum Mar en Klif,
De Brink 4 in Oudemirdum.
Het assortiment waarmee we de dag starten komt uit de heemtuin zelf en uit de
tuinen van de leden van de werkgroep. De stekjes die als ruilmiddel door
bezoekers worden ingebracht vormen direct weer een nieuw ruilobject.
Maar de heemtuin levert natuurlijk slechts een beperkte sortering planten en we
zouden het daarom fijn vinden als dit iets uitgebreid wordt met stekjes van
andere IVN-ers. Het gaat ons dan vooral om wilde planten, maar gekweekte
planten zijn ook welkom. De stekjes, plantjes en uitkiemende zaden kunnen op 6
mei (bij voorkeur in de ochtend) in de heemtuin afgegeven worden. Uiteraard
kunt u dan weer iets anders mee terug nemen.
Zo langzamerhand is er een min of meer vast bestand van ´ruilers´ opgebouwd,
die al vanaf vroeg in het voorjaar bij hun tuinwerkzaamheden rekening houden
met de jaarlijkse ruilbeurs. Hierdoor wordt het aanbod steeds gevarieerder en
interessanter.
Ook dit jaar liggen er 2e hands natuurboeken te koop. Mede door de overgang
van de natuurafdeling van het Museum in Joure naar het Informatiecentrum Mar
en Klif, hebben wij nu een ruime keuze aan fraaie, actuele natuurboeken. Zeker
in ons digitale tijdperk de moeite waard om eens in rond te neuzen.
En natuurlijk, ook als u niets te ruilen hebt, bent u van harte welkom ! Het
wemelt op zo´n dag van de groene vingers en tuinliefhebbers onder elkaar
hebben altijd wel iets te bepraten! Er staat een hapje en een drankje voor u klaar.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Tryntsje Otter – tel. 06 47 298 113

Vogelvoedermobile maken in de voorjaarsvakantie.
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Het werd weer een leuke creatieve middag in
Mar en Klif voor kinderen en met als resultaat
lekkere hapjes voor de vogels-in-de-winter. Met
15 kinderen en een paar helpende moeders en
stagiaire Avami kregen we de 3 takken als basis
weer stevig in elkaar. Voor de pinda's hadden
we "voorprikkers" gemaakt en dat zorgde voor
een snel resultaat bij het aanrijgen. Appels
werden doorboord en ook de klokhuizen gingen
foto: Constance Smit-Walstra
in een netje. En misschien wel het aantrekkelijkst: de vetbollen, kwamen er aan te
hangen. Er bleef nog tijd over voor de kinderen om door Mar en Klif te lopen
(rennen!) en van het e.e.a. te genieten.
We hielden even ons hart vast maar Japke Zwaan verzekerde ons dat het allemaal
wel "kindproof" was.
Constance en Betty.

Gallen fascineren mensen
De geschiedenis van de gallenkunde gaat terug tot in de klassieke oudheid en
sinds vele eeuwen zijn mensen gefascineerd door deze opmerkelijke vormen en
vervormingen aan struik en boom. In maart verzorgde gallendeskundige Roelof
Jan Koops er een lezing over in Mar en Klif.
Zijn verhaal begon met het citaat van Victor Hugo: “De natuur kent het grote
geheim en glimlacht”. Dat geldt zeker voor de wereld van de gallen. Roelof
Koops heeft een boeiend verhaal en sleept de toehoorders mee in het leven van
de gallen. Gallen worden veroorzaakt door dieren, planten of schimmels.
Muggen, wespen en mijten maken de voor ons meest bekende gallen. Maar er
zijn veel meer organismen die gallen veroorzaken. Een gal is een parasiet, maar
de gastheer overleeft het wel. De natuur heeft een zelfregulerend vermogen.
Soms komt er op een plek een nieuwe soort die zich flink uitbreidt, maar ook
weer verdwijnt. Er bestaan verschillende regels voor de definitie van een gal en
het gedrag van de galmakers. De diversiteit is bijna te groot om te kunnen
bevatten en dat geldt ook voor het gedrag van deze organismen. In sommige
gevallen veroorzaakt één soort verschillende typen gallen op verschillende
locaties op dezelfde gastheer of op verschillende gastheren.
Voor wie meer over gallen wil weten, is de door Roelof Koops geschreven
veldgids een aanbeveling. Op dit moment is deze in herdruk.

Rietgal

2017: Het jaar van de koekoek
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Het aantal Koekoeken neemt al decennialang in aantal af. Waarom precies weten
we niet. Dit jaar gaan Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming
Nederland op zoek naar de grootste kennishiaten.
Koekoek! Het geluid van de mannelijke Koekoek horen we steeds minder. Net
zoals het “gebubbel” van het vrouwtje. De Koekoek is tegenwoordig een
schaarse broedvogel. De hoogste dichtheden vinden we nog in open
natuurgebieden: duinen, moerassen, heide en hoogvenen. In ons werkgebied zijn
ze slechts op een paar plaatsen nog te horen.
Koekoek Cuculus canorus. De naam van de vogel is een zgn. onomatopee oftewel
een klanknabootsing. De Friese naam was eerder Koekût maar later koekoek. In
sommige gewesten werd de koekoek ook wel koekuit of koekoet genoemd.
De roep klink magisch en iedereen herkent hem wel. De vogel blijft een beetje
mysterieus en laat zich niet makkelijk van dichtbij zien. Zijn broedsel besteedt de
vogel uit en kruipt daarvoor in een nest van een andere vogel en dat kan de kleine
karekiet zijn, maar ook de gele kwikstaart of de graspieper. Merkwaardig vogeltje
dus, die die kleine vogeltjes aardig aan het werk zet.
Als de jonge koekoek nog maar net uit het ei is gekropen, worden de andere
eieren vakkundig uit het nest gekieperd. Zo heeft hij/zij het rijk alleen en kan
dankzij het gastgezin groter groeien. Na ongeveer 17 dagen verlaat de jonge
koekoek zijn gekaapte nest, maar krijgt zeker nog 3 weken de nazorg van zijn veel
kleinere waardvogel.
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Scholenprogramma - ‘Op zoek naar de Blije Vis’
De Waddenvereniging, It Fryske Gea en Groen Doen startten op 7 april j.l. met
het scholenprogramma ‘Op zoek naar de Blijde Vis’.
Met dit educatief programma maken leerlingen uit de hoogste groepen van het
basisonderwijs kennis met trekvissen en de toekomstige Vismigratierivier. Het
bestaat uit een binnen- én buitenactiviteit. Er doen ruim 20 scholen uit de hele
Zuidwesthoek van Fryslân aan mee.
De Vismigratierivier is een uniek natuurproject dat er voor zorgt dat trekvissen
weer onbelemmerd tussen Waddenzee en IJsselmeer kunnen zwemmen. Door de
bouw van de Afsluitdijk in 1932 hebben ze dat tientallen jaren niet gekund. Dit
heeft grote gevolgen gehad voor de natuur in de Waddenzee, het IJsselmeer en
de binnenwateren daar omheen.
Het huidige scholenprogramma is een pilot. In de maanden april en mei 2017
wordt het programma, in samenwerking met Groen Doen op diverse
basisscholen getest. Aan de buitenactiviteiten werken, naast vrijwilligers van It
Fryske Gea, ook Lydia Barkema, Lyske Jacobi en Ger Bosklopper van de IVN
werkgroep Sneek mee.
De officiële start van het programma is in 2018. Dan krijgt het een plek in het,
nog te bouwen, nieuwe Afsluitdijk Wadden Centre. Dit centrum wordt hét
startpunt voor een bezoek aan de Vismigratierivier. Een plek waar je straks alle
verhalen van de Afsluitdijk kunt beleven. Zo komen er onder andere exposities
over de ontstaansgeschiedenis van de dijk en kun je er natuurlijk meer leren over
het IJsselmeer, de Waddenzee en de trek van vissen.
Ger Bosklopper

www.vriendenvandeblijevis.nl
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Gaasterlandse natuurweek in teken van exoten.
Foarsichtich mei Exoten

De Gaasterlânske Natuerwike 2017 is fan snein 22 oktober oant en mei sneon 28
otober. It tema is: ‘Exoten’.
Fanwege de globalisearrig is der mear ferkear fan guod en minsken oer de wrâld.
En dêrtroch komme hieltiten mear eksoaten nei Nederlân. Dat bart faak
prongelik, der reizget bijgelyks in spin mei yn de koffer. Of je hawwe sied ûnder
de skuon. It bart ek wol mei sin. Minsken nimme in moaie plant mei út it
bûtenlân en sette dy yn de tún. Bisten ûntsnappe út terraria.
Dat kin in grut probleem opleverje foar de ynlânske planten en bisten. Guon
eksoatyske planten begjinne hjir te woekerjen. Tink oan de Boskpest
(Amerikaanse vogelkers). En sa besmet de Amerikaanske Grize Eehkhoarn de
ynheemske eekhoarns mei in pokkevirus, dêr’t ús eekhoarns oan stjerre.
It idee is dat minsken mear each krije foar dy gefaren en foarsichtich mei
eksoaten omgean sille. Gjin plante-ôffal út de tún yn bermen goaie bijgelyks. En
om te begjinnen witte wat eksoaten binne. De Bûkebeam bijgelyks, dy is seker
witte ynheemsk. En de Fijnspar dan?
Fansels wurdt dit boartlik brocht. De
IVN nimt deselde ûnderdielen as oars
foar har rekken. Dat is de
spultsjemiddei op moandei, en de
fotografyworkshops foar folwoeksenen
en bern op sneon. Fierder binne wij
fansels paraat op de Griene Merke mei
stands en Turegluur, en spultsjes foar
de bern. Der wurde ek wer nije
ûnderdielen organisearre, bijgelyks de
Schemersterrenvaartocht op
woansdeitejûn. Dy is foaral bedoeld
foar bern dy’t net goed rinne kinne of
dy’t om oare redenen net sa goed oan
de oare aktiviteiten meidwaan kinne.
japanse duizendknoop

Baukje
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Van de heemtuingroep
een oproepje
Wie houdt van tuinieren en heeft plezier aan
wilde planten? Midden in Oudemirdum ligt
achter het bezoekerscentrum Mar en Klif een
kleine heemtuin.
Deze tuin werd 25 jaar geleden ingericht door
onze afdeling om de wilde planten uit de
naaste omgeving te kunnen laten zien en nog
steeds wordt de tuin onderhouden door de
heemtuingroep van onze afdeling.
Voor dit onderhoud kunnen we momenteel
wel weer wat extra versterking gebruiken. We
komen hiervoor gedurende het seizoen (van
april tot oktober) twee keer per maand bij
elkaar om een paar uurtjes in de tuin bezig te
zijn, vaak een heel gezellige aangelegenheid..
Ook dit jaar zal dat weer zijn op: de tweede en
vierde maandag van de maand, ’s avonds vanaf
7 uur.
Heb je zin en gelegenheid om mee te doen
kom dan eens langs en meld je aan bij de balie
van Mar en Klif (tijdens openingsuren) of
rechtstreeks bij Joke Venekamp (telefoon:
0514-605245, e-mail: j.c.venekamp@hetnet.nl
Er is desgewenst een kleine vergoeding beschikbaar voor de gemaakte uren,
daarnaast kunnen ook eventueel je autokosten (van huis naar Oudemirdum en
retour) worden vergoed. Tijdens de werkzaamheden in de tuin val je - via Mar en
Klif - onder de algemene vrijwilligersverzekering van de gemeente.
Hopelijk tot ziens in de tuin!

Joke
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Werkgroep vogels
De werkgroep vogels kijkt terug op een actief jaar en heeft ook voor de komende
periode weer veel activiteiten in de planning staan.
De broedvogelinventarisaties, watervogeltellingen en slaapplaatstellingen zijn daar
vaste onderdeel in en natuurlijk de verschillende natuurwandelingen.

Cursus vogelzang

Op dit moment loopt een cursus vogelzang voor beginners en gevorderden en
daar was buitengewoon veel belangstelling voor. Met dertig deelnemers hadden
we een volle zaal en te veel voor in Mar en Klif. We vonden in Tuinzaal van
Hotel Restaurant, met het Rijsterbos in de buurt, een prima alternatief. Inmiddels
is er ook al een praktijkexcursie in de vroege ochtend (06.00 uur) geweest en dat
was voor de deelnemers een geweldige ervaring.
Het was nog schemer en in een ontwakend bos kwam het vogelconcert langzaam
op gang. Onder begeleiding van Sytse, Ronald en Jan gingen de cursisten in drie
groepjes op pad.

Cursus vogelzang – foto Jan Tijsma
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Wat moet ik doen als ik een tekenbeet heb?
•
•
•
•

Haal een teek zo snel mogelijk weg!
Hoe langer de teek in uw huid zit, hoe groter de kans
dat hij ziekteverwekkers overdraagt.
Gebruik geen alcohol, jodium, olie of andere
middelen vóórdat u de teek verwijdert.
Pak de teek met een puntig pincet zo dicht mogelijk
op de huid bij de kop vast en trek hem er rustig uit.
Als een stukje van de kop in de huid achterblijft is dat ongevaarlijk. Dat komt
er vanzelf weer uit, net als bij een splinter.

Ontsmet hierna het beetwondje.
Noteer wanneer en waar op de huid u gebeten bent. Houd tot drie maanden na
de tekenbeet de huid rond de beet in de gaten. Let op het ontstaan van een
verkleuring van de huid of klachten die passen bij de ziekte van Lyme.
Naar de huisarts?
Ga naar de huisarts als u één van de volgende klachten heeft na een tekenbeet:
Een verkleuring van de huid op de plek van de tekenbeet, die groter wordt. Deze
kan tot drie maanden na een tekenbeet verschijnen.
Koorts en eventueel spier- en gewrichtspijn, in de eerste weken na een tekenbeet.
Soms kunnen gewrichtsklachten, huidklachten, zenuwklachten of hartklachten
ontstaan. Dat kan gebeuren als de vroege klachten van de ziekte van Lyme niet
behandeld zijn met antibiotica. Maar deze klachten zijn soms ook een eerste
uiting van de ziekte. Zowel de vroege als de latere stadia zijn te behandelen met
antibiotica, maar in een later stadium kan al wel schade zijn ontstaan door de
ontsteking. Daarom is het belangrijk om contact op te nemen met de huisarts
met deze klachten.
Twijfelt u over de huidverkleuring? Kijk op www.tekenradar.nl of in de app
‘Tekenbeet’ voor voorbeelden.

Info van website RIVM
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Werkgroep Vlinders
De werkgroep vlinders gaat ook dit jaar op verschillende locaties in ons
werkgebied aan de slag, zo is tijdens de recente bijeenkomst van de werkgroep
besloten. Er werd niet alleen teruggekeken, maar ook naar het komende seizoen.
Dit jaar komt er bijzonder aandacht voor het bruin blauwtje. Deze vlinder is
bezig met een opmars in Nederland en kan ook zomaar in ons gebied
neerstrijken. De monitoringsroutes zijn nogmaals onder de aandacht geweest en
afspraken gemaakt over een vervolg. De werkgroep gaat komend seizoen twee
vlinderexcursies (dag- en nachtvlinders) verzorgen en mogelijk in 2018 een
vlinder en/of libellencursus. Zie hiervoor de website.

Het oranjetipje, de zwaluw van vlinderaars
Mannetjes zijn opvallend door hun
oranje vleugelpunt. De berichten komen
al een aantal dagen langs via de sociale
media: “Jippie! Mijn eerste oranjetipje
gezien!” Voor veel vlinderaars is het
oranjetipje wat de boerenzwaluw is voor
de vogelaars; de ultieme lentebode.
Foto: Jan Tijsma

Eind april was de top vliegtijd van het oranjetipje, maar onder invloed van
klimaatverandering zien we wel in sommige jaren dat hij een week of twee tot
drie eerder vliegt dan een jaar of dertig geleden.
Ook de afgelopen weken zijn er al tientallen oranjetipjes gezien. Het gaat dan
alleen om mannetjes. Dat komt omdat die wat eerder uit de pop komen dan
vrouwtjes en dus nu al vliegen, maar ook omdat die mannetjes met hun feloranje
vleugelpunt onmiskenbaar zijn. De vrouwtjes missen dat oranje en lijken daarmee
sterk op een koolwitje.
Oranjetipjes komen verspreid door Nederland voor maar wel veel meer op de
zandgronden dan op klei en veengronden. Er is ook een voorkeur voor bos en
struweel. Ze komen voor in graslanden, maar altijd met bomen en struiken in de
buurt, want daar overwintert de pop. De rups kruipt eind juni naar de bosschages
en verpopt daar. Pas acht tot negen maanden later, vanaf eind maart, komt de
vlinder uit de pop.
www.vlinderstichting.nl

Thachsa 28e jaargang 2017 – voorjaar/zomer blz. 16

Wat is er allemaal te doen?
Zondag 30 april 2017/ Voorjaarsexcursie, Vogels en bosbeheer in Lycklamabos.
Start om 9:00 uur bij de kruising Hege Bouwen/Griene Singel
Nijemirdum. Gids: Ronald Schouten namens NM en IVN. 0514 571625.
Een oud bos, welke al in 1646 op een kaart van Gaasterland stond, met mooie lanen en oude bomen.
Een bos waar de laatste jaren intensief bosbeheer is uitgevoerd en waarover gids Ronald Schouten heel veel
over kan vertellen en waar de vogels zich ook laten horen en zien. Kosten: geen.
Zaterdag 6 mei / Stekjesruilbeurs
Start: Tussen 11.00 -16.00 uur
Een ruilbeurs voor planten, stekje en zaden van uiteenlopende aard en een sortering die steeds verder
wordt uitgebreid. In de Heemtuin achter Mar en Klif, Brink 4 Oudemirdum. Gratis toegang voor
iedereen, ook voor die niets te ruilen hebben.
Zaterdag 13 mei 2017 / plantenwandeling
Start: 10.00 tot 12.00 uur in de Teatertún, Enkhuizerlaan 8 in Rijs . Door: IVN
Súdwesthoeke i.s.m. Bart van der Wal, info en opgave: Tefka du Pon,
tefkadupon@gmail.com – kosten: geen.
De Teatertún bestaat uit een openluchttheater en een wandel- en recreatietuin. Bart van der Wal heeft de
Teatertún vol passie ontworpen; een tuin waar natuurlijke processen volop hun gang kunnen gaan. Ga
mee op excursie en geniet van de prachtige planten en bomen in en rondom de Teatertún.
Zondag 14 mei 2017 / Vroege vogelexcursie in It Swin.
Start: Om 06.00 uur aan Keamerlânswei nabij uitzichtpunt Swin, Elahuizen.
Gids: Sytse Bouwhuis, 0514 602230. Kosten: geen.
Vroeg uit de veren en samen met Sytse Bouwhuis op pad door het natuurgebied It Swin. In het
ochtendlicht en opgaande zon ontwaken de vogels en dat is een prachtige ervaring. Het gebied kent
uiteenlopende biotopen en de kans op mooie waarnemingen is groot. Neem wel een verrekijker mee en trek
waterbestendig schoeisel aan.
Zaterdag 20 mei 2017 / Natuurwandeling in De Twigen
Start: 13.30 uur tot 15.00 uur. De Twigen, ( Tussen Sneek en Joure ) natuurwandeling
o.l.v. nieuwe lichting gidsen IVN. Info en
opgave bij: Constance Smit-Walstra constance-smit@hetnet.nl
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Zaterdag 27 mei 2017 / wildpluk excursie
Start: 09.30 uur - tot 17.00 uur in Mirns.
Door: Baukje Miedema en Focco Meijer. Info en opgave: Focco Meijer,
focco.meijer@telfort.nl - Kosten: geen.
Heb jij interesse in wildplukken en wil jij je kennis van de wilde eetbare natuur vergroten? Ga dan mee
op excursie. De excursie wildplukken is voor iedereen die graag de natuur in gaat en weten wil wanneer je
wat en waar kunt plukken. We gaan zoeken, herkennen, bereiden en proeven!
Woensdag 31 mei 2017 / Avond wandelexcursie omgeving Wijckel.
Start: 19.00 uur bij de ingang van het Wikelerbos bij de kerk. Deze excursie is alleen
voor leden/donateurs en deelnemers aan de recent gehouden gidsencursus: Sytse
Bouwhuis, 0514602230. De “Griene Romte” om Wijckel heeft veel te bieden en dat wil Natuurgids
Sytse Bouwhuis graag met u delen. Kennismaken met het gebied en met elkaar, dat is het doel. Flora,
fauna, landschap en cultuurhistorie en na afloop koffie drinken. Van 19.00 tot 21.00 uur. Kosten: geen.
Zaterdag 3 juni 2017 / Libellen en vlinders in de Wyldemerk
Start: Om 09.00 uur op de parkeerplaats bij de ingang van de Wyldemerk, aan de
Wyldemerkwei. Deze ligt parallel aan N359, de weg Koudum-Balk.
Gids: Yde Kuipers , 0514581617.
De Wyldemerk is het eerste officiële libellenreservaat (sinds 2007) van Nederland en kent een
wetenswaardige geschiedenis. Het is een fraai ingericht gebied met hoogteverschillen, bebossing en poelen
waar de libellen en vlinders zich thuis voelen. Yde Kuipers zal u kennis laten maken met deze leefwereld
van libellen en vlinders.
Zaterdag 10 juni 2017 / Landelijke slootjesdag Wyldemerk

Start: 13.30 uur. Door Rinnert Foekema : 06-44995009 of Sietske Foekema e-mail
sfoekema@hotmail.com.
Met kinderen kijken naar alles wat leeft in onze slootjes. De Wyldemerk, Skouleane in Oudemirdum, bij
parkeerplaats voor het bruggetje over de Rijstervaart/Luts.

Zaterdag 17 juni 2017 / Wildpluk excursie
Start: 09.30 uur - tot 17.00 uur in Mirns.
Door: Baukje Miedema en Focco Meijer. Info en opgave: Focco Meijer,
focco.meijer@telfort.nl - Kosten: geen.
Heb jij interesse in wildplukken en wil jij je kennis van de wilde eetbare natuur vergroten? Ga dan mee
op excursie. De excursie wildplukken is voor iedereen die graag de natuur in gaat en weten wil wanneer je
wat en waar kunt plukken. We gaan zoeken, herkennen, bereiden en proeven!
Zondag 1 oktober 2017 / Natuurwandeling in natuurgebied It Swin
Start: Om 10.00 uur bij de ingang van het natuurgebied aan de Keamerlânswei in Harich.
Gids: Jan Tijsma, 0514.572006.
Het natuurgebied It Swin met het fraaie meertje kent een verscheidenheid aan biotopen en dat staat borg
voor allerlei vogelsoorten en zeker in deze tijd van de najaarstrek. Jan Tijsma neemt u mee op pad om
samen op zoek te gaan naar de vogels en kan ook boeiend over de geschiedenis van het gebied vertellen.
Vergeet uw verrekijker of scoop niet.
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Gaasterlandse Natuurweek 23 t/m 28 oktober
Het thema van deze Gaasterlandse Natuurweek is Exoten. ‘’Niks mis met wat extra
soorten in de natuur’’, zullen veel mensen denken. Maar sommige exoten veroorzaken
veel schade. Deze Gaasterlandse natuurweek besteden wij er op een speelse manier
aandacht aan.
Zaterdag 14 oktober / Fietstocht langs bijzondere bomen
Start 13.30 uur: Verzamelen op de parkeerplaats Rijsterbos. Gids: Joop v.d Galiën 0514
604052. Opgave Anne Froukje Schotanus: 0514 571993 of afvanderwoude2@gmail.com
Een tocht langs bijzondere, zeldzame en mooie bomen. Tocht gaat richting Bakhuizen.
Zondag 5 november 2017 / Najaarswandeling bos en open veld
Start: Om 13.30 uur op de Brink in Oudemirdum voor het Informatiecentrum Mar en
Klif. Gids: Marten Wesselius, 06.12117102.
Een wandeling door het stuwwallenlandschap Gaasterland in de herfst. Bossen, Gaasten en de
IJsselmeerkust zijn het decor van deze najaarswandeling en daar is van alles te verwachten. Sporen van
dieren in het bos, vogels in de najaarstrek, de overwinterende ganzen en misschien wel een zeearend.
Marten Wesselius weet er de weg en weet er veel over te vertellen.

Biodiversiteit
Hoeveel soorten organismen telt de aarde? Niemand die het precies weet. Tot nu
toe onderscheiden biologen 1,75 miljoen unieke soorten planten, dieren, en éénen weinigcelligen. De bekende biodiversiteit is slechts een fractie van de
werkelijke biodiversiteit, die wordt geschat op enkele miljoenen tot tientallen
miljoenen soorten. Veel organismen wachten dus nog op ontdekking.

Kleine biodiversiteit
Wormen, pissebedden en andere kriebelbeestjes worden door de mens vaak als
lastig ervaren, maar voor de natuur is deze 'kleine biodiversiteit' uiterst nuttig.
Kriebelbeestjes vervullen in het ecosysteem de rol van opruimers en afbrekers.
Met hun activiteiten zorgen ze ervoor dat dood materiaal wordt omgezet in
mineralen en zo beschikbaar komt als nieuwe voedingsstoffen voor planten.
Vlinders en bijen brengen stuifmeel over van de ene naar de andere bloem.
Kriebelbeestjes kunnen dus ook een rol spelen bij de voortplanting van
bloemplanten.
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IVN Zomerweek 2017 in Noord Brabant
van 4 t/m 11 augustus 2017
Het Groene Woud Van Gogh Nationaal Park
Van 4 t/m 11 augustus 2017 organiseren wij de 34e IVN Zomerweek. Een
compleet verzorgde excursieweek voor natuur- en cultuurliefhebbers vanaf 5 jaar.
Samen met lokale (IVN-)vrijwilligers vullen we de week met een boeiend
programma in de natuur, met een op de omgeving toegespitst thema. Iedereen
vanaf 5 jaar kan meedoen. Dus: alleen, samen of met (éénouder) gezin: schrijf je
in voor een heerlijke actieve natuurweek in een mooi stukje Nederland.
Het gebied heeft een bijzondere flora en fauna en een verscheidenheid aan
natuurgebieden, gelegen op de Roerdalslenk, een verzonken deel tussen de
Veldbissbreuk en de Peelrandbreuk, met veel bos, heide en vennen, zoals de
Oisterwijkse Bossen en Vennen, de Kampina, de Oude Hondsberg, de ter
Braakloop, het Galgeven en veel meer. De biologische maaltijden worden
verzorgd door Edel Catering. Een enthousiast jeugdteam begeleidt deze week
overdag de kinderen met op natuur gerichte activiteiten, zodat ook de ouders zelf
op excursie kunnen.
Accommodatie: Wij verblijven op de accommodatie “Morgenrood” te Oisterwijk
(N-B), een Nivon natuurvriendenhuis en camping, te midden van het grote
natuurgebied ”Van Gogh Nationaal Park” Je kunt zowel binnen- als buiten
slapen (tent, camper, caravan), maar omdat het aantal binnen slaapplaatsen
beperkt is (34 personen in tweepersoonskamers), is voor diegenen die binnen
willen slapen tijdig reserveren noodzakelijk.
Wij zorgen voor: - Slaapruimte in 2 persoonskamers of u gebruikt uw eigen
kampeermiddel - biologische maaltijden - koffie en thee - een afwisselend
activiteitenprogramma voor volwassenen met o.a. excursies, lezingen en
ontspanning - Apart programma voor kinderen v.a. 5 jaar o.l.v. jeugdbegeleiders Fietsen kun je zelf meenemen of plaatselijk huren.
Deelnamekosten: IVN-ers en gezinsleden vanaf 14 jaar kamperen € 255,- ; niet
lid € 275,- IVN-ers en gezinsleden vanaf 14 jaar binnen slapen € 285,- ; niet lid €
305,- Kinderen tot en met 13 jaar € 130,- Voor mensen met een minimum
inkomen is een korting mogelijk.
Verder informatie kunt u op de website bekijken: www.ivn.nl/zomerweek of
mailen naar: h.moonen3@kpnmail.nl of colettedehaas@hotmail.com Per post
naar: Harrie Moonen, Kapelaan Koopmansplein 63, 5212NV ’s-Hertogenbosch.
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Nieuwe folder IVN Súdwesthoeke
Er is een nieuwe folder voor onze afdeling gemaakt en beschikbaar voor het
uitdelen aan geïnteresseerden. Voor wie een activiteit organiseert kan deze folder
verkrijgen via de werkgroep Communicatie, de secretaris of via de
penningmeester/ledenadministratie.
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INSTITUUT VOOR NATUUREDUCATIE
EN DUURZAAMHEID
IVN werkt aan een duurzame samenleving.
Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur,
duurzaam handelen stimuleert.
Daarom laten wij jong en oud
de natuur dichtbij beleven.
We verbinden hen met groene initiatieven
rond natuur en maatschappelijke thema`s
zoals voeding, gezondheid en energie.

Excursies

Nieuws

Lezingen

en actuele
Informatie voor

Cursussen
Activiteiten

iedereen

www.ivn.nl/afdeling/sudwesthoeke
Facebook IVN Súdwesthoeke
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