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Colofon

IVN afdeling West-Friesland

De Alchemilla verschijnt viermaal per jaar in een oplage
van 350 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 € 20,00 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

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
Het NME centrum is iedere zondag geopend van
13.00 - 17.00 uur
Dependance:
Het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud

Kopij naar redactie@ivn-westfriesland.nl

Contactpersonen

Bestuur

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

Voorzitter: Tjalling James
T: 0228 542129
E: t.h.james@ivn-westfriesland.nl
Secretaris: Gé Kenter
T: 0228 513362
E: g.m.kenter@ivn-westfriesland.nl
Penningmeester en
Ledenadministratie: Rob den Hartog
T: 0228 517593
E: r.den.hartog@ivn-westfriesland.nl

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

Rekeningnummer:
IBAN/Rekeningnummer: NL13 RABO 0167 7601 57
t.n.v. IVN afd. West-Friesland

Leden van Bestuur:
Astrid Bijster
T: 0229 275673
E: a.bijster@ivn-westfriesland.nl
Hans Verhoeven
T: 0228 515137
E: j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.nl
Adri Bozelie
T: 0227 542621
E: a.bozelie@ivn-westfriesland.nl
John Bos
T: 06 81202267
E: j.bos@ivn-westfriesland.nl
Henk Lanting
T: 0228 313430
E: h.lanting@ivn-westfriesland.nl
Geert Pietersen
T: 0228 523565
E: g.pietersen@ivn-westfriesland.nl
Foto voorkant:
Slanke sleutelbloem op zuidoever Ecoproject
Foto Hans Verhoeven
Foto achterkant:
Fris groen in het bos
Foto Toos Brink
Fotospread middenpagina's:
Lisbeth van Lintel
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Voorwoord
Tjalling James

Vanuit Wieringen kwam een noodkreet, een S.O.S., maar
gelukkig doet Wierhaven haar best om te overleven en
zelfstandig overeind te blijven.
Samenwerking met het Recreatieschap Westfriesland, de
beheerder van vele natuur- en recreatieterreinen en vooral
van het Streekbos, loopt gesmeerd in het Ecoterrein en in
het Egboetswater. We kregen het groene licht voor de bouw
van een botenberging onder de steiger, maar daar zitten
wat haken en ogen aan waarover we nog in gesprek gaan.
Vooralsnog willen we het bestaande en kwetsbare botenhuis versterken. Maar zelfs het goed beveiligde Streekbos
Paviljoen wordt nog af en toe bezocht buiten de openingstijden door onverlaten, zo bleek laatst weer door een
alarmmelding.
De wisselende expositie is naar beneden gehaald en krijgt
veel wel gewenste bezoekers, die graag willen weten wat
er achter de ramen nog meer te zien is.
Een voorwoord als dit kan nooit alles uitputtend benoemen
wat er gaande is bij het IVN. Daar is het jaarverslag van
2012 voor met in aanvulling daarop het verslag van de
Algemene Ledenvergadering in dit nummer.
Niet alleen heeft de afdeling nog nooit zoveel leden geteld,
het bestuur heeft inmiddels ook een record aantal leden
bereikt met de intrede van Geert Pietersen (van harte
welkom), die bij zijn benoeming tot lid van het bestuur en
uitgesteld voorzitter, meteen kon zien hoe de gemeente
Enkhuizen haar IVN-inwoner Louis van Wegen weet te
waarderen voor alle inzet in de natuur in West-Friesland.
Het straalt ook een beetje af op alle mensen die Louis bijstaan in het knot-, snoei- en graafwerk.
En dan heb ik het nog niet eens gehad over de mensen die
het scholenwerk doen, of de zondags- en andere activiteiten inroosteren, de exposities vormgeven of die deze Alchemilla maakten. Wie dat zijn? Contactpersonen staan op
de binnenpagina, ze bijten niet en zijn benaderbaar en
onmisbaar.
Een mooie nieuwe lente in 2013 gewenst met bijpassend
nieuw geluid.

Het kan verkeren, zei Bredero. Zo denk je dat het lente
wordt en zo zit je weer midden in de ijzige koude. Zo
denk je dat je het laatste voorwoord hebt en er een verse
voorzitter komt en zo zit je in de verlenging; in de geleidelijke overdracht.
In deze Alchemilla meer onverwachte en verwachte wendingen: Oorwurmen kunnen vliegen. Nooit geweten.
Schokkend: De afdeling IVN West-Friesland groeit en wel
schoksgewijs: in één keer 32 leden er bij met zelfs leden
uit de Kop van Noord-Holland.
In dit voorwoord een speciaal woord van welkom aan deze
belangstellenden voor de groencursus in Schagen die voor
dit jaar lid zijn geworden en natuurlijk bij alle IVN-activiteiten
in West-Friesland welkom zijn. Vooral op 5 oktober als we
het ledenuitje starten bij de Groenling.
Dat geldt trouwens ook voor diegenen die al langer lid zijn
en er ook eerder eens uit willen: vrijblijvend meelopen met
een werkgroep is een leuke ervaring en geeft een hoop
nieuwe energie. Bel of mail de contactpersoon gerust.
Leergierig? Volg eens een korte cursus, er zijn er heel wat,
dit jaar: Dat krijg je als je educatie in je vaandel hebt staan....
Zowel MAK in Hoorn als Witte Schuur in Enkhuizen en
KNNV in Hoorn hebben cursussen op natuurgebied. Natuur
- en Milieueducatie verbindt ons. We werken meer en meer
samen en lopen daarmee al langer vooruit op de samenvoeging van gemeenten.
Goed voorbeeld doet goed volgen! In dit nummer staan de
activiteiten van KNNV uitgebreid vermeld. Deze publicatie
en de vermelding op elkaars site, zijn voorbeelden van de
samenwerking die we gezocht hebben. Er zijn gezamenlijke activiteiten, sommigen zijn lid van beide organisaties, er
zijn werkgroepen waarin we samen opereren, zoals de
ijsvogelwerkgroep. Die is hard nodig, want die blauwe flits
is niet zo vorstbestendig als zijn naam doet vermoeden.
Samen staan we sterker, ook met ieder een eigen identiteit.
Het kan, ook zonder fusie. Het gebeurt. Geen vijandelijke
overnames, maar na(t)buurvriendelijke coöperatie. Over
samenwerking gesproken.

Ledenuitje 5 oktober
Het ledenuitje van 2013 zal plaatsvinden op 5 oktober.
We gaan naar Schagen voor onder meer een bezoek
aan bezoekerscentrum de Nieuwe Nes waar we kennis
kunnen maken met vrijwilligers van de Groenling en
hopelijk ook onze nieuwe IVN-leden uit Schagen en
omgeving.
Daarna gaan we naar een mooi natuurgebied in de buurt
van Schagen voor een rondwandeling. Het programma
wordt nog verder vastgesteld, maar zet de datum vast in
de agenda.
Verwacht vertrek rond 9.00 uur. Het uitje eindigt tussen
15.00 uur en 16.00 uur.
In de volgende Alchemilla meer informatie.

Vogelmelk op het Ecoproject
Foto: Hans Verhoeven
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Wetenswaardigheden uit ons werkgebied
Hans Verhoeven

zen. Tjalling James weerstond de ijzige koude en ging in
de vroege ochtend naar de Markermeerkust om ons met
deze foto' s te laten delen in het moois dat de winter kan
laten zien.
De 3e foto toont ons het haventje van Wijdenes dat geheel
bevroren was.

Februari 2013
In februari begon een tweede ijstijd in 2013. Het opgezweepte Markermeerwater "stolt" op alles wat ondergespettert raakt op het buitendijks land bij Tersluis in Venhui-
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12 januari 2013
Tijdens onze inventarisatieochtend, waar veel ogen veel
zien, ontdekte één van ons een vreemde beharing op een
liggende dode boomstam. Niemand wist wat het was, dus
maar een paar foto's gemaakt en dat opgestuurd naar onze
paddenstoelendeskundige in het buitengebied: Aldert
Gutter.
Die kwam niet alleen met de oplossing maar heeft er ook
een hoofdstuk aan gewijd op de site van de Nederlandse
Mycologische Vereniging. Het is ozonium, luchtmycelium
van de Viltinktzwam.

Voor verdere uitleg verwijs ik naar de site: www.allesoverpaddenstoelen.nl. Hier wordt een prachtige uitleg van dit
bijzondere fenomeen gegeven.
Tevens is het interessant om eens door deze site te wandelen en andere leuke dingen te ontdekken over paddenstoelen. Deze vondst is nou zo' n leuk voorbeeld wat we
ontdekken tijdens de inventarisatieochtenden.
Naast de foto van het ozonium vindt u op de middenpagina's
een collage van wat wij zoal tegenkomen. Vindt u dit mooi,
loop dan ook eens mee.

IVN Zomerweek 2013
Voor wie?
* Mensen met interesse in natuur- en cultuurhistorie
* Samen of single, jong (vanaf 5 jaar) en oud

Aanmelden bij:
Harrie Moonen
Berthold Brechtstraat 185
1102 RG Amsterdam

Wij zorgen voor:
Slaapruimte in eigen tent/kampeermiddel of appartementen, maaltijden, koffie, thee en een afwisselend activiteitenprogramma voor volwassenen & jeugd en kinderen vanaf
5 jaar.

06-38106238
h.moonen3@kpnmail.nl
Locatie
* De Bekedamster
* Hoitebuorren 12
* 8566 JE Nijemirdum
* www.bekedamster.nl

Fiets:
In verband met het programma hebben deelnemers een
fiets nodig. Fietsen kunnen via de IVN zomerweek worden
gehuurd/besteld (ca. € 8 fiets/dag), of neem je eigen fiets
mee. Het landschap is hooguit licht glooiend.

* Kamperen
* Beperkt aantal (luxe) binnenslaapplekken (30 pers)
* Slaapkamers tot max 2 pers.

Procedure
Na terugsturen van het aanmeldings-formulier en betaling
van het inschrijfgeld à € 50,- p.p. is uw aanmelding definitief. Voor 1 juli 2013 moet het volledige bedrag betaald zijn.
U kunt het geld overmaken naar nummer 6696711 t.n.v. St.
IVN zomerweek te Amsterdam.
Deelnamekosten:
Volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar
IVN-lid
€ 285,- niet-IVN-lid
€ 305,Kamperen € 255,€ 275,Kinderen tot en met 13 jaar € 130.Voor deelnemers met een minimuminkomen is korting
mogelijk.

Friesland Gaasterland
Van Plas en Dras naar Hoog en Droog
vrij 2 t/m 9 augustus
“De Bekedamster”
Nijemirdum
www.ivn.nl/zomerweek
Gaasterland
Activiteitenprogramma
* Excursies onder begeleiding van lokaal bekende mensen
* Ook actief bezig zijn in de natuur
* Programma vindt plaats tussen 9.45 uur en 16.00 uur met
enkele ochtend en avondactiviteiten
* Kinderen (5 t/m 13 jaar) volgen onder begeleiding hun
eigen natuurprogramma tussen
9.30 uur en 16.00 uur

Gaasterland is een bijzonder stukje Friesland. De meeste
mensen denken bij Friesland aan de Friese meren, plat
groen land en zeilen. Maar Gaasterland is meer!
Gaasterland is een nalatenschap van de afgelopen ijstijden.
Net als Texel heeft Gaasterland keileemruggen. Aan die
keileemruggen heeft het IJsselmeer weer geknaagd,
waardoor de unieke zandkliffen aan het IJsselmeer (het
rode kliff en het Oudemirdumer kliff) zijn ontstaan.
Op de keileemruggen die meer landinwaarts liggen, groeien schitterende bossen, waar ook de das zich thuis voelt.
In de laagtes op de waterdichte kleilagen hebben zich
vennetjes gevormd. Twee van Nederlands libellenreservaten bevinden zich mede daardoor in Gaasterland!
En waar zo veel landschappen bij elkaar komen, zijn natuurlijk ook veel bijzondere vogels te vinden, van de watervogels op het Ijsselmeer en de plassen, de rietvogels, de
oeverzwaluwen in de kliffs, de boomvalken die op libellen
jagen tot de uilen in het bos.

Kort week overzicht
* Vrijdag 2 augustus: iedereen vanaf 16.00 uur welkom op
De Bekendamster in Nijemirdum..
’s Avonds kennismaking
* Zaterdag 3 augustus: per fiets verkenning van de omgeving voor alle deelnemers van het kamp.
* Vanaf zondag is er een gevarieerd keuzeprogramma met
diverse excursies in kleine groepen
* De dinsdag is zonder programma zodat iedereen deze
dag naar eigen wensen in kan vullen
* Woensdag: natuurwerkdag
* Vrijdag 9 augustus: ontbijt en afbreken. Vertrek uiterlijk
10.00u.
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Zilveren speld voor Louis van
Wegen
Toos Brink
Onze vriendelijke, harde werker in 't groen is tijdens de
Jaarvergadering voor IVN-leden onderscheiden met de
drie-haringenspeld van de gemeente Enkhuizen, zijn
woonplaats. Wethouder Marcel Olierook overhandigde dit
ereteken nadat hij lovende woorden had gesproken over
zijn buitenactiviteiten in heel West-Friesland.
Als bijzondere dank voor zijn jarenlange inzet als coördinator van de IVN-knotgroep (nu Rob Rijswijk) en zijn huidige
taken als coördinator van natuurwerkdagen in het Ecoproject. Ook bij Het Egboetje staat hij paraat met de zeis voor
moeilijke walkanten of verwijderen van lastige brandnetels.

Louis in het groen
Foto: Toos Brink

Onder zijn enthousiaste leiding gaan een aantal keren per
jaar de handen flink uit de mouwen in het Ecoproject van
het Streekbos. Een wisselende groep natuurwerkers komt
maaien, harken, snoeien, knotten, paddenpoel schonen,
harken, spitten, takken slepen, broei- en rilhopen maken.
Soms met een heerlijk zonnetje maar ook in plensbuien of
winterkoude dagen zoals afgelopen zaterdag. Maar altijd in
een warme sfeer met tijd voor koffie en soep en een korte
excursie na afloop voor de liefhebbers.

Louis heeft zijn ideeën doorgezet en het resultaat wordt
steeds mooier. Er komen ieder jaar nieuwe soorten planten
bij. Momenteel worden de plannen voor een insectenhotel
in het Ecoproject en het Egboetswater uitgewerkt. Van harte
proficiat met deze onderscheiding!

Inventarisatieronden in Streekbos en Egboetswater
Hans Verhoeven

wordt bijgehouden middels beschrijvingen en foto' s van
planten, paddenstoelen en dieren die door onze inventarisatiegroep worden waargenomen. Dat is niet alleen leuk
voor het IVN en de bezoekers maar ook is het belangrijke
informatie voor de natuurgidsen die met de scholen het bos
in gaan.
Tijdens onze inventarisaties ontdekken we bijvoorbeeld
een Rozengal of het nest van een Staartmees. Die informatie wordt doorgegeven en vele schoolkinderen profiteren
daar weer van tijdens hun excursie.

In 1998 werd in het Streekbos een wijziging aangebracht
om meer variatie aan te brengen in de eenheidspap van
het Streekbos. Het RSW heeft een deel van het bos meer
ecologisch ingericht en daar is het Ecoproject deel van. De
steile oevers werden langzaam oplopende oevers en er
werd een niet toegankelijke plas gemaakt.
Het IVN nam op zich om na het grote, ruige onderhoudswerk
van het RSW, enige maatregelen te treffen om een grotere
biodiversiteit te creëren. Zo wordt door IVN-vrijwilligers het
maaisel afgevoerd waarvan broeihopen worden gemaakt.
Tevens houden zij de knotwilgen bij. Ook verwijderen ze
systematisch nieuwe houtopslag en maken daar takkenrillen van.

Er zijn een aantal " vaste meelopers" maar het staat iedereen vrij om deel te nemen aan deze inventarisatiewandelingen. Daarbij wisselen we elkaars kennis uit. We leren
hierbij van elkaar omdat ieder wel iets weet wat de ander
niet weet. Dit is meteen een uitnodiging voor alle IVN-leden
om eens mee te lopen.
Informatie en opgave: Beppie van der Wegen, tel. 0228
322338

Vanaf het moment dat we het RSW gingen assisteren bij
het onderhoud van het Ecoproject zijn we waarnemingen
gaan verzamelen in het Streekbos. Elke 2e zaterdag van
de maand wordt daarom van 9.30 tot 12.00 uur door een
enthousiaste groep mensen het Streekbos geïnventariseerd waarbij wordt genoteerd wat ze allemaal waarnemen.
Deze gegevens komen uiteindelijk terecht in de lessenaar
die in de ontvangstruimte staat.

Woont u wat ver weg bij het Streekbos? Geen punt: sinds
kort wordt er ook geïnventariseerd in het Egboetswater. Dat
is elke 2e maandag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur.
Informatie en opgave voor deze inventarisatierondes:
Adri Bozelie, tel. 0227 542621

Grote bedenker en animator van deze lessenaar is Wim
Jongejans. Hoewel hij inmiddels al een aantal jaren in
Limburg woont kan hij het niet laten zich te bemoeien met
de lessenaar. Nog steeds zorgt hij dat de stand van zaken

Op de middenpagina's staat een collage van foto's die we
tijdens onze inventarisatieronden hebben gemaakt: dit kunt
u in levende lijve zelf ook zien.
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KNNV activiteiten 2e kwartaal 2013
Egbert Baars

De avonden starten om 19.30 uur en zijn om 22.00 uur
afgelopen. Kosten voor deze cursus zijn € 30, - voor
KNNV-leden en € 37,50 voor niet-KNNV-leden. Dit is inclusief koffie of thee. Opgeven bij Jan-Pieter de Krijger op
telefoonnummer: tel 0229239724 of via email: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl.
Zaterdag 25 mei: Excursie naar arboretum
In de Beemster aan de Nekkerweg is in 1972 een particulier
arboretum, een bomenpark, aangelegd. Het gaat hier om
allerlei verschillende cultivars (kweeksoorten) van bomen
en struiken. We verzamelen om 9:00 bij de parkeerplaats
aan het Dampten, geschatte terugkomsttijd: 13.00 u. Inlichtingen Clemens Appelman tel 0229244257.
Zaterdag 1 juni: Wimmenummerduinen
Een ± 10 km lange lijnwandeling van Egmond aan Zee naar
Bergen door een zeer afwisselend duingebied op de
overgang van kalkrijk naar kalkarm zand. We lopen door
het zeedorpen-landschap van e vroegere " Duinen van
Six". Dit is een OV-excursie: we vertrekken om 9.20 uur
van Hoorn per trein naar Alkmaar, vanaf Alkmaar gaan we
om 9.53 uur met bus 165 naar Egmond aan Zee, terug
nemen we vanaf Bergen weer de bus naar Alkmaar. Dit is
een hele dag excursie. Voor deze tocht is een toegangskaart voor de PWN-duinen verplicht, deze kunnen we in
Egmond kopen, kosten €1,70. Informatie: Anneloes ter
Horst 0226452990/ 0617628020.
Dinsdag 11 juni: WandelingOud Twisk biedt ook veel
nieuws
Om 13.30 uur vertrekken wij vanaf het Coenplein t.o.
Dorpsweg K85 voor een wandeling van ongeveer 7 kilometer om via de Waterberging weer terug te keren in Twisk.
Opnieuw weer een leuke wandeling en vergeet deze keer
niet uw verrekijker mee te nemen. Ook op deze wandeling
mogen honden, mits aangelijnd, mee. Het vertrekpunt is te
bereiken met de Opstapper van Connexxion (0883394981)
vanaf het NS-station in Hoorn. Uitstappen in de Beukenlaan, dan nog 5 minuten lopen. Voor nadere informatie
(zoals doorgang, gezamenlijk vervoer etc.) kunt u coördinator Jan Duyf bellen tel 0228585272 of mailen voorzitter@hoorn.knnv.nl.
Zondag 16 juni: West-Friesland Buitendijks gebied
Deze excursie valt op Vaderdag, weliswaar een mooi moment om het ouderschap van vogels te bewonderen. Wij
gaan naar een van de nattere stukjes buitendijks reservaat
van West-Friesland waar u vanaf de dijk met de telescoop/kijker en door goed zoeken de jongen van Kievit, Grutto
en Tureluur kunt bekijken. De verzamelplaats is deze keer
bij de sluizen van Enkhuizen. Om 8.30 uur vertrekken wij
naar de plaats om te kijken. Wij volgen daarna een stukje
dijk en verwachten bezig te zijn tot ca. 12.00 uur. Voor
verdere informatie: Fred Weel, fredweelroop@ziggo.nl of
telefoon 0648664025.
Zondag 30 juni: vaartocht polder Westzaan
We gaan vandaag met de boswachter Ab van Dorp op een
vaartocht door natura 2000-gebied polder Westzaan. Deze
excursie is zeer geschikt voor jong en oud, zelfs voor een
rolstoel! De (klein) kinderen kunnen mee. Ook voor fotografen is deze excursie bijzonder geschikt. De lunch kunnen
we nuttigen in boomgaard de Reef, één van de oudste
reservaten van ons land. Afhankelijk van de weersomstandigheden varen we 5 â 6 uur. De boot is open en we zitten

Zondag 7 april: Excursie Wieringen
Met de auto gaan we weer een rondje rijden over het
voormalige eiland Wieringen op zoek naar diverse vogelsoorten op een aantal interessante punten. Ook zullen we
zo nu en dan het voertuig verlaten voor een wandeling ter
plaatse. Vertrek vanaf de parkeerplaats aan het Dampten
om 09.00 uur. Terug aan het begin van de middag. Contactpersoon Jan-Pieter de Krijger. email: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl tel.0229239724.
Dinsdag 9 april: Wandeling rond de stad, met
vergezichten
Om 13.30 uur vertrekken wij vanaf het NS-station (de
voorkant) in Hoorn voor een wandeling van ca. twee uur
om de stad Hoorn heen. Ook je hond is welkom. Na afloop
of tijdens de wandeling is er voldoende gelegenheid om
een consumptie te gebruiken. Voor nadere informatie
(zoals doorgang, gezamenlijk vervoer etc.) kunt u coördinator Jan Duyf bellen tel. 0228585272 of mailen voorzitter@hoorn.knnv.nl.
Zaterdag 20 april: Excursie Heemparken Amstelveen:
Jac.P.Thijssepark, De Braak en Dr. Koos Landwehrpark
We hopen in het voorjaar natuurlijk stinzenplanten te zien,
maar de 3 parken bieden een garantie op een rijke schakering van Hollands flora en vast ook nog wel wat fauna
(vogels, juffers/libellen etc.) Veel informatie is te vinden op
de website www.thijssepark.nl. Van 9.00 tot 15.30 uur vanaf
parkeerplaats Dampten, terugkomst rond 16.30 uur. Informatie: Ben Hart. email: b.m.hart@tele2.nl, tel. 0229750507.
Zaterdag 27 april: Vogelkijkdag Twisk
In samenwerking met Landschap Noord-Holland staan van
10:00 tot 15:00 uur telescopen opgesteld bij waterberging
Twisk om belangstellenden te wijzen op de daar verblijvende vogels. Er is er een post, met informatie van zowel
Landschap Noord-Holland als van KNNV, bij het informatiepaneel langs het fietspad. Op de fiets te bereiken vanuit
Twisk, of via grasdrogerij Hartog. Auto' s kunnen het beste
aan de westkant van het gebied geparkeerd worden, nabij
de grasdrogerij. Informatie bij Ofra Carmi tel 0653463809,
email: o.carmi@quicknet.nl.
Dinsdag 14 mei: Wandeling De Dijk en zijn verhalen
Om 13.30 uur vertrekken wij vanaf de Broekerhaven voor
een wandeling van ongeveer 8 kilometer om via de dijk van
het Markermeer en Venhuizen weer terug te keren in Bovenkarspel. Honden mogen, mits aangelijnd, mee. Het
vertrekpunt is te bereiken met de trein vanaf NS-station
Bovenkarspel-Flora (dan is het nog ongeveer 15 minuten
lopen). Voor nadere informatie (zoals doorgang, gezamenlijk vervoer etc.) kunt u coördinator Jan Duyf bellen, tel
0228585272 of mailen voorzitter@hoorn.knnv.nl.
Op 23 en 30 mei en op 6 en 13 juni 2013 hebben we weer
een Insectencursus georganiseerd
Ditmaal is Wijkcentrum Kersenboogerd in Hoorn de locatie.
Op deze 4 avonden kunt u kennis maken met de grote groep
van insecten. Tijdens de cursus komen aan bod: de plek
die de insecten innemen in het dierenrijk, hun manier van
ademhalen en voeden en de voortplanting. Daarnaast zal
er aandacht zijn voor de grotere groepen die worden onderscheiden. Een kennismaking om uw ogen te openen
voor een groep dieren die niet altijd even goed belicht wordt.
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op bankjes. Houd rekening met de weersomstandigheden.
Gepaste kleren evt. paraplu/parasol en voldoende proviand
mee voor de hele dag! Je kunt een kussentje meenemen.
In verband met de organisatie is het zeer aan te bevelen
om vooraf aan te melden Vertrek: 9.00 uur vanaf parkeer-

plaats Dampten in Hoorn. De instapplaats is: Middel 180A,
1551ST Westzaan. Informatie: Ofra Carmi tel 0653463809,
o.carmi@quicknet.nl of Ben Hart tel 0229750507.

Cursusnieuws
Astrid Bijster

uur tot 22.00 uur.
Fietstocht op zaterdag 28 september.
Kosten: 17,50 euro voor leden en 27,50 euro voor niet-leden.
Maximaal aantal deelnemers: 15. Opgave via de website
of bij Astrid Bijster.

Groencursus in Schagen
De Groencursus in Schagen is van start gegaan met 32
cursisten. Onderwerpen voor deze cursus zijn Landschap,
Vogels, Planten, Strand en Duin (gegeven door IVN
Noord-Kennemerland) en Bomen. De excursies vinden
rondom Schagen en op het strand plaats. De lessen vinden
plaats in de Nieuwe Nes, een prachtig bezoekerscentrum
in Schagen.
Stichting de Groenling is een vrijwilligersorganisatie die zich
bezighoudt met natuur- en milieueducatie in Schagen. Alle
cursisten zijn voor dit jaar in ieder geval lid geworden van
IVN West-Friesland en donateur van de Groenling. Dat
betekent dat de leden uit Schagen ook voor de ledenprijs
mee kunnen doen met cursussen van IVN West-Friesland.

Natuurgidsencursus: start januari 2014
De natuurgidsencursus is de belangrijkste en meest uitgebreide cursus van het IVN. Cursisten met voldoende inzet
krijgen na afloop het diploma natuurgids. Dit is een landelijk
erkend diploma.
Naar verwachting begint de volgende natuurgidsencursus
van IVN West-Friesland in januari 2014. IVN West-Friesland geeft ongeveer om de 5 jaar een natuurgidsencursus.
Voor wie: Iedereen met interesse in landschap en natuur
en die bereid is om zich daarvoor in te zetten.
Lengte cursus: De cursus duurt ongeveer anderhalf jaar.
Start januari 2014.
Lesavonden: Dinsdagavonden om de 2 weken, niet in
schoolvakanties.
Praktijklessen: Op zaterdagochtend na de lesavond.
Veldweekend: In juni wordt een oefenweekend georganiseerd op Texel.
Diploma-uitreiking: Mogelijk tijdens of na tweede weekend
op Texel.
Cursusgeld: Nog niet vastgelegd. Orde van grootte zal rond
250-300 euro zijn. De kosten voor het eerste oefenweekend
zijn daarbij al inbegrepen.
In de komende Alchemilla’s zullen we meer informatie
geven over de cursus.
Wie interesse heeft kan dat vast kenbaar maken bij Astrid
Bijster.

Scharrelkids
Dit betreft een cursus die bij het landelijke IVN is ontwikkeld
en beschikbaar is gesteld aan de IVN afdelingen. Het is een
cursus voor (groot)ouders met kinderen. Cursusavonden 9
en 16 april. Excursies op 13 en 20 april. De cursus begint
kort na het verschijnen van deze Alchemilla. Zie apart bericht in deze Alchemilla voor eventuele hele snelle last-minute aanmeldingen.
Vogelcursus
De Vogelcursus is één van de korte verdiepingscursussen
die voortgekomen zijn uit de laatste Groencursussen. Deze
cursus is inmiddels helemaal volgeboekt. Maar gezien dit
succes zullen we kijken of deze cursus een keer herhaald
kan worden.
Plantencursus
Deze verdiepingscursus over planten heeft als onderwerp
het determineren van planten.
Onderdelen: het herkennen van plantenfamilies en veel
oefenen met determineren met behulp van een flora.
Voor wie: voor iedereen die een plant op naam wil kunnen
brengen.
Lesavonden: 3 maandagavonden: 3 juni, 10 juni, 17 juni
van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Afsluitende excursie op zaterdagochtend 22 juni van 9.00
uur tot 12.00 uur.
Kosten: 22,50 euro voor leden, 32,50 euro voor niet-leden.
Maximaal aantal deelnemers: 15. Opgave via de website
of bij Astrid Bijster.

Ideeën voor andere cursussen welkom
Wie een goed idee heeft voor een korte cursus, die past bij
de doelstellingen van IVN West-Friesland, kan ook contact
opnemen met Astrid Bijster.
Voor meer informatie over cursussen of opgave voor cursussen: neem contact op met Astrid Bijster: a.bijster@ivnwestfriesland.nl of 0229-275673.
Opgave voor cursussen via de website van IVN Westfriesland>Cursussen heeft de voorkeur.

Provinciale werkgroep DKV (Deskundigheidsbevordering): Voorlopige plannen voor de rest van 2013
Op 31 augustus komt Ton Lommers nog een keer naar
Noord-Holland om de training actieve natuurverkenning
nog eens te geven. Deze keer vindt de training plaats in
Bergen. Informatie volgt in de volgende Alchemilla en als
het zover is via de e-mail. Dit is een kans voor iedereen die
vorig jaar niet kon.

Landschapscursus
De Landschapscursus zal in het najaar plaatsvinden.
Geïnteresseerden voor deze cursus kunnen vast meedoen
met de fietsexcursie, die op 30 juni plaatsvindt.
Cursusavond op dinsdagavond 17 september van 19.30
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In het najaar willen we een informatieavond geven over de
nieuwe IVN cursus Tuinreservaten en we willen nog iets
organiseren rondom het thema duurzaamheid. Wat kun je
hiermee tijdens een excursie. Ook hierover meer informatie
in de volgende Alchemilla.

Afstemming KNNV
De KNNV organiseert ook diverse cursussen. Raadpleeg
hiervoor de website van de KNNV Hoorn. Ook op de
website van IVN Westfriesland zijn de activiteiten van de
KNNV terug te vinden. In deze Alchemilla staat ook het
activiteitenprogramma van de KNNV met onder meer informatie over cursussen.

Natuurkoffer voor ouderen
Astrid Bijster

één. In de koffer zitten foto’s van het seizoen, een handleiding met uitleg over die foto’s en een DVD. Dit kan worden
aangevuld met materialen uit de natuur uit het betreffende
seizoen.
Het is de bedoeling om met de natuurkoffer langs verzorgingstehuizen te gaan en ouderen de natuur te laten beleven door middel van de foto’s en materialen van het seizoen.
We leerden tijdens de uitwisselingsdag dat het heel goed
bevalt om prachtige beelden (foto’s) uit de streek toe te
voegen of zelfs een film uit de regio. De sfeer wordt nog
verbeterd met versjes en grootmoeders snoepjes. Tijdens
de uitwisselingsdag leerden we ook dat het goed mogelijk
is om zelf seizoens- en streekeigen natuurkoffers samen
te stellen.

Op 2 maart organiseerde de werkgroep DKV een uitwisselingsdag over het gebruik van de natuurkoffer voor ouderen
in verzorgingstehuizen. In Noord-Holland hebben twee
IVN-afdelingen al de beschikking over de natuurkoffer.
Karine Klappe van afdeling Amsterdam en Thea Scheepe
en Albertien Frans van de afdeling Noord-Kennemerland
werken met de natuurkoffer en organiseerden op verzoek
van de werkgroep DKV een afwisselende en zeer geslaagde uitwisseling over de natuurkoffer.
Bij IVN West-Friesland bestaat bij een groep leden al enige
tijd de wens om ook te beginnen met de natuurkoffer. We
zijn met 5 mensen naar de uitwisselingsdag geweest. Ikzelf
was er namens de werkgroep DKV, maar natuurlijk ook
namens IVN West-Friesland.
We hebben tijdens de uitwisselingsdag een goed beeld
gekregen van de mogelijkheden van het gebruik van de
natuurkoffer en de samenstelling ervan.
Wat is de natuurkoffer?
De natuurkoffer is ontwikkeld door Jan Westera van IVN
Zwolle als onderdeel van zijn eindopdracht van de natuurgidsencursus. Het was Jan Westera opgevallen dat IVN
met de activiteiten, gericht op educatie en het laten beleven
van natuur, vooral het publiek bereikte dat naar buiten kon
gaan, de natuur in. En dat ervoor kon kiezen om educatie
te ontvangen en natuur te beleven.
Een categorie mensen, bewoners van verpleeghuizen, is
niet meer in staat om die keuze te maken en is afhankelijk
van anderen om naar buiten te kunnen.
Met de natuurkoffer bracht Jan Westera “natuur” naar die
categorie mensen. Met foto’s, materialen net geraapt of
geplukt, verhalen van toen en nu, prikkelde hij die mensen
om die verhalen op te pakken en hun beleving van wat zij
toen als natuur hebben ervaren met eigen woorden uit eigen
herinnering te vertellen. En zo weer hun natuurbeleving van
vooral dicht bij huis te laten “herbeleven”.

Uitwisselingsdag Natuurkoffer
Foto: Astrid Bijster
Ervaringen over 2 maart
Wij zijn helemaal enthousiast geworden over de mogelijkheden die de natuurkoffer voor ouderen biedt en willen
graag aan de slag. Op de terugweg naar huis gingen we in
de trein helemaal terug naar onze jeugd en hebben we
allemaal kinderliedjes gezongen. Het werkt dus, ook bij
ons.

De Natuurkoffer beviel zo goed dat het idee op landelijk
niveau werd opgepakt. Een aantal IVN afdelingen kreeg de
kans om met de natuurkoffer te gaan werken. Dat bleek
goed aan te slaan.
Er is eigenlijk geen sprake van 1 natuurkoffer, maar oorspronkelijk zijn er 4 verschillende koffers, voor elk seizoen
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Notulen jaarvergadering IVN West-Friesland van 12 maart
2013
Gé Kenter
Notulist: Riet Hartsuijker

Mededelingen van het bestuur
Een nieuw initiatief van de IVN-West-Friesland is het inrichten van de Waterberging De Ven. Wat voorheen een kaal
stuk grond en een open plas was, wordt onder leiding van
Louis van Wegen ontwikkeld.
Louis krijgt het woord en vertelt dat de afgelopen zaterdag
een grote groep vrijwilligers, iets meer dan 25 mensen, weer
veel werk heeft verzet in het Ecoterrein. Louis heeft voor
de inrichting overlegd namens IVN-WF met Landschap
Noord-Holland zodat een gezamenlijk voorstel kon worden
gepresenteerd aan de eigenaar Scholten. Hij meldt dat de
waterberging een sterk verbrede sloot is en dat de vrijwilligers zullen gaan helpen bij het maken van een wand in het
eerder opgeworpen gronddepot voor de Oeverzwaluwen
en IJsvogels.

Aanwezig: 38 leden waarvan getekend, Gé Bentvelsen,
Astrid Bijster, John Bos, Adri Bozelie-Scheerman, Toos
Brink, Frieda Bus, Wil Buysman, Arie van Geest, Ria de
Graaf-Roelofs, Douwe Greydanus, Rob den Hartog, Riet
Hartsuijker, Tjalling James, Pieter Karel, Hilda Keesman,
Gé Kenter, Henk Lanting, Carla Moonen, Marianne Ouwerkerk, Geert Pietersen, Monica Ralling, Elcke Ransijn, Ad
Roobeek, Theo Ruiter, Cees Schaper, Marga Scherer,
Teije van Seijen, Wil Stelling, Joke Tilgenkamp, Jack
Ursem, Chris Vahl, Hans Verhoeven, Louis van Wegen.
Afwezig met kennisgeving: Mat Bos, Eleonora de Boer,
Henry Bruggink, Heleen Peerdeman, Theo Peerdeman,
Lida Straat, Fred Weel, Beppie van der Wegen.
Opening
De voorzitter Tjalling James heet ereleden, leden van
verdiensten, werkgroep coördinatoren en andere actieve
leden op deze Algemene Leden Vergadering van harte
welkom. Helaas stond in de Alchemilla vermeld dat de
vergadering op 5 maart was gepland, waardoor wellicht
enkele leden niet aanwezig konden zijn.

Dan blijkt dat de wethouder de heer Olierook van de Gemeente Enkhuizen aanwezig is, om Louis in het zonnetje
te zetten. Louis is al vanaf zijn 16e bezig met natuur. Zijn
talloze activiteiten in het Streekbos zijn bekend, zoals zijn
zorg voor het Ecoterrein, en het creëren van een paddenpoel, en nu het inrichten van zwaluwen- en ijsvogelwand in
de waterberging. Louis is ook actief in de wilgenknotgroep.
De heer Olierook benadrukt dat vrijwilligers de kurk zijn van
onze samenleving.
Louis is in Enkhuizen al vorig jaar tot vrijwilliger van het jaar
gekozen, maar omdat Louis vorig jaar niet aanwezig kon
zijn voor decoratie heeft de gemeente Enkhuizen en het
bestuur van IVN-WF daarom deze eervolle benoeming
geruime tijd stil gehouden. De wethouder biedt Louis een
mooie bos bloemen en de Drie haringenspeld van Enkhuizen aan. Ook Tjalling biedt namens het IVN bloemen en
een fles met inhoud aan.
Tjalling vermeldt nog dat het IVN al heel lang heel betrokken
is bij Enkhuizen, maar tijdelijk geen subsidie meer heeft
gekregen. Gelukkig wordt nu weer wel gesubsidieerd en
we verwachten voortzetting van een goede samenwerking.
Dan meldt Tjalling de aanwezigheid van Monica Ralling,
IVN-consulente en opvolgster van Peter Mol. Er is momenteel overleg tussen de afdelingen en het landelijk bestuur
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over het ledenbeleid, en hoe het IVN zich gaat profileren,
hoe zijn de verhoudingen landelijk IVN ten opzichte van IVN
afdelingen, en de hoogte van de contributies, vooral welk
deel afgedragen moet worden aan het Landelijk IVN.
Hierover moeten nog discussies worden gevoerd.
Tjalling en Astrid participeren in dit overleg. Monica vertelt
dat zij als consulent niet het landelijk bestuur vertegenwoordigt, maar wel de communicatie wil stroomlijnen. Momenteel worden de meningen over de financiële verdeling
geïnventariseerd. In de maand juni moet er duidelijkheid
zijn.
Het Landelijk Lidmaatschap is haastig ingevoerd om ledenwerving tijdens de Floriade mogelijk te maken. Een nieuw
lid dat zich bij het landelijk IVN aanmeldt betaalt € 24
contributie, waarvan €12 wordt afgedragen aan de betreffende IVN afdeling.
Aangezien de afdelingen autonoom zijn, wringt deze gang
van zaken. Overigens loopt het landelijk aanmelden niet zo
goed.

naast de deur in de benedenruimte.
De fluisterboot is weer flink opgeknapt door- en in opdracht
van Theo Ruiter en Gé Kenter; de boot heeft een nieuwe
bodem en is voorzien van diverse lagen verf, is opnieuw
beletterd en van het nieuwe IVN-logo voorzien.
Redactie: In 2012 zijn voor het eerst 4 nummers van de
Alchemilla uitgekomen, en ook nog in een nieuw jasje. De
leden werd gevraagd naar een nieuwe naam maar het is
toch Alchemilla gebleven. Tentoonstelling: Ieder seizoen
komt een nieuwe tentoonstelling. Nu is er de wintertentoonstelling, hierna volgt een tentoonstelling met het thema
water.
Weidevogelwerkgroep: Deze groep heeft hun tellingen in
het jaarverslag gepubliceerd maar die zijn in de Alchemilla
helaas moeilijk leesbaar geworden. Dit komt volgend jaar
goed.
Zondagsactiviteiten: Deze zouden we " publieksactiviteiten" noemen. Het woord "Zondagsactiviteiten" blijkt de
lading niet te dekken, want er zijn ook activiteiten die buiten
de zondag plaatsvinden.
Onder het jaarverslag van 2011, op blz. 18 onderaan wordt
de boerderij van Van Alderwegen te Hoogkarspel genoemd,
maar die is in Lutjebroek.
Het Ecoproject en de maatschappelijke stage zijn succesvol.
Voor de nieuwsbrief van een PR commissie is niemand
gevonden, maar inmiddels is er minder behoefte aan een
nieuwsbrief.
Frieda Bus en Adri Bozelie zorgen voor evenement/
arrangementen. Rob den Hartog zorgt voor de
ledenadministratie. Hij roept de leden op zo veel mogelijk
per incasso te betalen; dat spaart een hoop werk aan
herinneringen en aanmaningen sturen. Momenteel hebben
we 307 leden.
Er is een studiegroep paddenstoelen. Deze groep is nog
geen werkgroep maar wellicht wel als de leden meer kennis
van zaken hebben. Arie de Ronde heeft zich om gezondheidsredenen teruggetrokken en Anneke de Ronde kan
daarom ook niet meer regelmatig mee op inventarisatie,
maar de studiegroep gaat wel door aldus Wil Stelling.
Scholenwerk: Henk en John zijn hiervoor actief. Zij melden
dat het type excursies aan het veranderen is. De uitleen
van leskisten lijkt een aflopende zaak. Er zijn steeds minder
bestellingen, en het is onbekend waarom. Er wordt geopperd dat internet wellicht door docenten als een alternatief
wordt gezien. We gaan met de leskisten nog 1 jaar werken
en zullen het dan eventueel opheffen.
De website wordt regelmatig bezocht. Er gaat een oproep
naar de werkgroep coördinatoren om up to date informatie
te geven: wat is er geweest en wat komt er. Liefst een
verslag met foto op de site laten zetten.
De IJsvogelwerkgroep: Douwe Greydanus meldt dat het
droevig gesteld is met de IJsvogel deze winter. Gelukkig
zijn er al weer gespot in Hoorn en in het Streekbos. Wellicht
moeten we de IJsvogelwerkgroep herbenoemen tot " Oeverzwaluwwandgroep" . Oproep naar de leden: meld als
je een IJsvogel ziet. De samenwerking van IVN met KNNV
is goed bij de IJsvogelwerkgroep, net zoals bij de Nachtvlinderinventarisatie. Ook is er regulier overleg met KNNV
over wederzijdse activiteiten en agendering daarvan.
Ledenmutaties, de afmeldingen waren vooral bij de groencursisten die tijdelijk lid waren en dus soms hun lidmaat-

Hans Verhoeven en Astrid Bijster vertellen over de lopende
cursussen. Astrid vertelt dat op wens van de leden van de
groencursus nu een vogelcursus wordt gegeven, en straks
in juni een plantencursus. Voorts wordt gedacht aan een
landschapscursus. Een cursus Scharrelkids voor (groot)
ouders en kind wordt voorbereid, en volgend jaar gaat weer
een natuurgidsencursus van start.
Voor de zomer ligt het cursusprogramma klaar. Landelijk
IVN heeft het Natuurontbijt geïnitieerd, met radiospotjes en
een oproep om lid van het IVN te worden. De IVN-afdelingen kunnen zich hiermee profileren. De bedoeling is dat
het Natuurontbijt plaats vindt in de periode van 27 april tot
12 mei. Vraag is wie van de leden dit wil opzetten.
In Schagen verzorgt IVN West-Friesland nu de groencursus
met een extra les over strand en duin. Later zal een cursus
over insecten door ons worden verzorgd. De 32 cursisten
daar zijn nu allemaal tijdelijk lid van IVN West-Friesland De
situatie is dat in Schagen een vrijwilligersafdeling "De
Groenling" actief is, echter met weinig actieve gidsen. De
bedoeling is dat de huidige werkgroep De Groenling onder
onze paraplu functioneert en later mogelijk een zelfstandige IVN afdeling wordt.
Tjalling concludeert dat Astrid nu ze geen secretaris meer
is, als gewoon bestuurslid, meer dan ooit actief is.
Ingekomen stukken
Verslag kascontrolecommissie, zie verder onder punt 7.
Notulen jaarvergadering 2012
Met een correctie van de naam Geert Pietersen (onder
jaarverslag 2011) worden de notulen goedgekeurd en
vastgesteld met dank aan de notulisten.
Jaarverslag 2012
Tjalling licht enkele zaken toe: Cursussen, zie agendapunt
2. Boekenmarkt: Henk vertelt dat de tweedehands boekenmarkt altijd gehouden werd in juni. Maar het succes is zo
groot dat er nu ook een winterboekenmarkt gaat komen.
Hij houdt zich aanbevolen voor boekengiften.
Er wordt geregeld geïnventariseerd wat er groeit in het
Streekbos. Wim Jongejans archiveert en bewerkt dit in
mappen. Dit alles is terug te vinden in het spreekgestoelte
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schap niet continueerden. Desondanks is er een stijgende
trend in het ledental.

Medemblik laat mogelijk ons vermogen meetellen bij toekennen van de subsidies. Op advies van Gé Bentvelsen en
Arie van Geest zullen we bij onze subsidieaanvragen bij de
gemeenten onze door sponsorgiften opgebouwde reserves
nog verder naar bestemming uitsplitsen. Enkele voorbeelden werden genoemd zoals: realisatie uitbreiding botenhuis, inrichting waterberging De Ven met de Oeverzwaluwen IJsvogelwand en de Insectenhotels die meer gaan
kosten dan ontvangen is aan giften tijdens het jubileum.

Financieel verslag 2012
Rob geeft een toelichting op de financiële stukken.
Opbrengsten:
- Donaties fluctueren: dit komt omdat niet altijd duidelijk is
of de opbrengsten afkomstig zijn van fooien (donaties) of
van excursies. Bij de opbrengsten excursies was een opbrengst vanwege zaalverhuur inbegrepen. Volgend jaar
zullen deze posten worden gesplitst.
- Diverse baten: hieronder valt de teruggave van € 1500
door RSW wegens in 2011 teveel in rekening gebrachte
voorschotten energie.
Kosten:
- Het NME onderhoud is hoger door schoonmaakkosten,
met name voor het ramenlappen en de schoonmaakster.
Deze post, die we in De Terp niet hadden, is € 3500 groot.
N.a.v. een vraag wordt gemeld dat schoonmaken op factuur
betaald wordt.
- In het verslag zie je de sterk gestegen kosten van de Alchemilla. Dit is te verklaren, want vroeger was de frequentie 3 x jaar en nu 4 x per jaar. Ook was er een extra dik
jubileumnummer in kleurendruk. De frequentie van 4 x
houden we aan, maar geen kleuren, en minder dik dus naar
verwachting ook minder kosten.

Naar aanleiding van een vraag, zal ook voor een nieuwe
computer worden gereserveerd. Voor hardware en software staat al een reservering.
Conclusie is dat 'Uitbreiding NME-centrum ' geen goede
omschrijving meer is en de lading niet meer dekt. Naar de
gemeenten toe zullen de jaarcijfers dus anders moeten
worden verdeeld en gepresenteerd.
Het financieel verslag wordt akkoord bevonden.
Verslag kascontrole commissie
Tjalling leest het verslag voor: Aan de Leden van de Algemene Ledenvergadering IVN. Op grond van de opdracht
hebben ondergetekenden het financieel verslag van het
IVN West-Friesland over 2012 onderzocht. Wij zijn van
mening dat de financiële transacties van 2012 op een
nauwgezette, inzichtelijke en efficiënte wijze door de penningmeester worden bijgehouden. Hierdoor is het mogelijk
om vrij vlot van een willekeurige verzamelpost alle individuele transacties betrekking hebbend op die post terug te
vinden. Wij delen u mee dat wij de balans per 3 december
2012 de resultaatrekening over 2012 en de toelichting
daarop akkoord hebben bevonden. Wij geven daarom de
ALV advies het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid over het jaar 2012. Getekend Ad Roobeek
en Chris Vahl.
De vergadering verleent het bestuur met applaus decharge.

Vragen:
'Hoe verhouden de kosten van het schoonmaken zich tot
de opbrengsten van de zaalverhuur? Kunnen de schoonmaakkosten voor de Incoteczaal apart opgegeven worden?
'
Het wegvallen van verhuur zou onkosten niet verminderen.
De vermelde € 1025 huurontvangsten is dus pure meeropbrengst. Als toelichting wordt gegeven dat de zaal niet voor
commerciële doelen mag worden gebruikt. Er mogen dus
geen bruiloften en partijen in gehouden worden. Maar
omdat IJgenweis soms te weinig ruimte heeft, mogen de
zalen wel verhuurd worden voor Natuur gerelateerde
workshops en dergelijke.
Orion wil geen gebruik maken van deze zaal om praktische
en organisatorische redenen, maar klaagt wel dat zaal te
weinig wordt gebruikt.

Begroting 2014
Rob licht de begroting toe en meldt dat we rekening houden
met afbouw van de subsidie van de gemeente Hoorn. Ook
wordt de aandacht gevestigd op in het vorig jaar geaccordeerde lidmaatschapsverhogingen. De rest van de posten
zijn geëxtrapoleerd uit de kosten van 2012.
Ari van Geest vond dat de onkosten van het bestuur wel
wat omhoog zouden kunnen. De begroting wordt vastgesteld.

'Waarom zijn de onkosten overige activiteiten zo hoog?'
Die waren dit jaar hoger vanwege het jubileum.
'Waar staan de onkosten verzekeringen?"
Die staan onder kosten NME-centrum.

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Het bestuur dankt Ad Roobeek als lid van de kascontrolecommissie. Chris Vahl blijft nog een jaar aan en na enig
aarzelen biedt Marianne Ouwerkerk zich aan als nieuw lid.

'Waar staan de onkosten verzekering boot?'
Die zijn ondergebracht onder onkosten boot. De gemeente
Medemblik heeft aangekondigd bij subsidietoekenning
mogelijk rekening te gaan houden met onze vermogenspositie. We hebben in de balans nu de werkelijke vrije reserve duidelijker getoond, waardoor deze afwijkt van de presentatie van onze balans van vorig jaar, toen alleen de
afschrijving van de vaste activa op de reserve was afgeboekt en de resterende boekwaarde als vaste activa op de
balans was vermeld.

Bestuurswijziging
Tjalling meldde vorig jaar al dat hij als voorzitter lang over
de houdbaarheidsdatum heen was. Maar hij heeft een
nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap, namelijk Geert
Pietersen. Geert is nu werkgroep coördinator van de weidevogelgroep en loopt al mee bij vele overleggen en bestuursoverleg.
Wel geeft hij te kennen dat hij behoefte heeft zich langer in
te werken in het bestuur. Daarom laat hij weten dat hij pas
op 1 september de voorzittershamer wil hanteren.

Vraag over de post reserve uitbreiding NME: Gemeente
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Tjalling stelt voor dat Geert vanaf nu lid van dit bestuur wordt
en vanaf 1 september voorzitter zoals in de agenda van
deze ALV aangegeven is. Hij meldt dat er geen limiet is aan
het aantal bestuursleden. De vergadering geeft haar akkoord.
Men wil meer weten over de komende voorzitter, dus Geert
Pietersen stelt zich voor. Hij komt uit Groningen, heeft een
agrarische achtergrond, werkte in de zaadwereld en machinebouw. Nu is hij met pensioen en vindt besturen leuk.
Hij is in contact met de IVN gekomen via Henk Lanting,
heeft ervaring met gemeentebesturen bij de verbouwing
van een school. Hij heeft inmiddels IVN al wel wat leren
kennen en vice versa. De leden zijn blij met dit nieuwe
bestuurslid en danken ook Henk voor zijn scoutingactiviteiten.

een deskundige. Als de teken-periode er is, dan wordt de
folder uitgedeeld.
Teije van Seijen: 'Wat doet het IVN met de aangekondigde
gasboring in het Egboetswater?' De bewoners hebben
bezwaar gemaakt. Tjalling antwoordt dat we ons als IVN
daar bewust niet tegen verzetten. Vanuit de KNNV is wel
een oproep gekomen om zitting te nemen in een werkgroep
(O&A) die gevraagd en ongevraagd advies geeft in dergelijke gevallen.
Voorts een vraag over door schimmels aangetaste eiken
en is er een regelmatige inventarisatie van muggen en
vliegen? Het RSW houdt de eiken in de gaten. De schimmelziekte bij essen is bekend. En IVN inventariseert wel
insecten maar we letten niet op of het overbrengers van
ziekten zijn.

Rondvraag en sluiting
Ad Roobeek: 'Ik ben lid van het IVN en daarnaast bestuurslid van de KNNV. Dat staat los van elkaar in mijn functie als
kascontrolecommissielid'.
Teije van Seijen: 'Kunnen we als zondagsactiviteit het
vlechten van eendenkooien met wilgentenen aanbieden?'
Astrid neemt dit idee mee en vraagt om namen van wie dat
kan geven.
Teije van Seijen: 'Wordt kinderen gewezen op het gevaar
van teken?' Er is een folder samengesteld in overleg met

Tot slot meldt Monica Ralling dat ze kwam kijken hoe een
actieve afdeling functioneert en is daar enthousiast over.
IVN afdeling West-Friesland is als zodanig ook bekend bij
andere afdelingen. Ze wil graag meedoen met een excursie
en krijgt de activiteitenfolder mee.
Tjalling dankt voor deze pluim en sluit de vergadering.
Na de vergadering worden beelden van de activiteiten
vertoond op een dvd van Frieda Bus, terwijl we een hapje
en drankje gebruiken en een kwebbeltje houden.

Project "Second Life Optics"
Hans Verhoeven
Via onze preparateur Willem Boot kreeg ik een oproep in handen om verrekijkers, die niet meer werden gebruikt of
defect zijn een 2e leven te gunnen.
House of Outdoor & Optics in Maarssen is in Nederland in de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot een onafhankelijke
marktleider op het gebied van verrekijkers. Eind 2011 is het concept geadopteerd om oude, eventueel defecte, niet
meer in gebruik zijnde verrekijkers of telescopen een 2e leven te bezorgen door deze te doneren aan daarvoor in
aanmerking komende projecten.
Aangezien de kosten om een verrekijker te laten/kunnen repareren vrij hoog liggen, is het Duitse verrekijkermerk Leica
bereid gevonden om hun mensen in te wijden in de materie van optiek reparatie, zodat de reparatie kosten, van de
defecte optiek, op nagenoeg nihil uit vallen.
Bushnell ondersteunt dit project met raad en daad.
Hun project genaamd "Second Life Optics" is een kopie van een soortgelijk initiatief van de Engelse Vogelbescherming
die in 15 jaar tijd ruim 23000 verrekijkers een 2e leven heeft kunnen geven middels donatie aan diverse projecten.
Op jaarbasis verkopen zij ruim 1000 verrekijkers en bereiken op deze wijze zeer veel potentiële donateurs waardoor
nu al een gestage aanvoer van optiek gerealiseerd kan worden. Hoe meer verrekijkers of telescopen worden geschonken aan het project "Second Life Optics" hoe meer projecten zij kunnen honoreren.
Het gaat om projecten van non-profit organisaties in binnen- en buitenland, waar behoefte is aan optiek. Enkele door
"Second Life Optics" gedoneerde projecten zijn (zie voor uitleg http://www.secondlifeoptics.nl/projecten.php): JWG
Jeugdkampen voor sterrenkunde. Kudde in het Duin (project in de Amsterdamse Waterleidingduinen). Scholengemeenschap Bonaire. IVN Lepelaar Project Mauritanië. IVN NP De Loonse en Drunense Duinen. KNRM Schiermonnikoog. De Kraaijenberg.
Hoewel IVN West-Friesland prachtige verrekijkers heeft zouden we in de toekomst zelf ook een aanvraag kunnen
doen voor een toekomstig project. Ik stel voor: als er leden (of niet-leden) zijn die optiek thuis hebben liggen dat niet
meer wordt gebruikt, kunt u dat op het Streekbos Paviljoen inleveren.
Het mogen ook losse onderdelen zijn, want van 3 defecte verrekijkers kan ook 1 goed exemplaar worden gemaakt,
al is het maar een schroefje.
Ik zal er zorg voor dragen dat het wordt afgeleverd bij House of Outdoor & Optics in Maarssen. Als u dat wil kunt u
uw naam en adres vermelden bij de ingeleverde spullen. Er wordt dan namelijk aan u gemeld wat er met het optiek
gaat gebeuren of waar het uiteindelijk terecht komt.
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Ledenmutaties
Rob den Hartog

04-03-2013 Mevr. C. Dijkstra, Schagerbrug
04-03-2013 Mevr. L Wiedijk, Anna Paulowna
04-03-2013 Dhr. J. Paauw, Dirkshorn
04-03-2013 Dhr. S. Starkenburg, Breezand
04-03-2013 Dhr. S. Postma, Barsingerhorn
04-03-2013 Dhr. W. van Egteren, Dirkshorn
04-03-2013 Mevr. J. Koedijk, Dirkshorn
04-03-2013 Mevr. H. Holtes, Warmerhuizen
04-03-2013 Mevr. S. Meijer, Schagen
04-03-2013 Mevr. A. Schuit, St. Maarten
04-03-2013 Mevr. M. Frowijn, Schagen
04-03-2013 Mevr. L. Wigarda, Schagen
04-03-2013 Mevr. C. Tanis, Schagen
04-03-2013 Dhr. K. Blaauboer, Schagen
04-03-2013 Dhr. G. van de Berg, Schagen
04-03-2013 Mevr. T. Ursem, Schagen
04-03-2013 Mevr. R. Wijnsma, `t Zand
04-03-2013 Mevr. T. Vink, Schagen

Ledenmutaties tot en met 31 maart 2013
Aanmeldingen:
02-01-2013 Dhr. A. Robacher, Hauwert
02-01-2013 Mevr. M. Mamadeus, Enkhuizen
04-03-2013 Mevr. M. Tessel, Oudkarspel
04-03-2013 Mevr. J. Lieon, Anna Paulowna
04-03-2013 Mevr. K. Beemster, Schagen
04-03-2013 Mevr. C. Boersma, Schagen
04-03-2013 Dhr. J. Kool, Callantsoog
04-03-2013 Mevr. M. Schilder, Barsingerhorn
04-03-2013 Dhr. J. Geertsma, Alkmaar
04-03-2013 Mevr. H. Schutte, Schagen
04-03-2013 Mevr. R. den Exter, Oude Sluis
04-03-2013 Dhr. G. de Haan, Oude Sluis
04-03-2013 Dhr. A. Hageman, Schagen
04-03-2013 Mevr. R. v.d. Linde, Schagen
04-03-2013 Mevr. T. Pater, Zijdewind
04-03-2013 Mevr. T. Houtenbos, Schagerbrug

Aantal leden 31-03-2013: 307
Aantal donateurs 31-03-2013: 10

Van de bestuurstafel
Gé Kenter

heel.
Wel blijkt nu dat er voor en achter de ramen en deuren niets
mag worden geplaatst dan wel mag worden opgehangen.
Hierover gaan wij nog van gedachten wisselen met de
gemeente en het RSW.

Hier dan weer wat zaken en ontwikkelingen, besproken op
de bestuursvergaderingen. De samenwerking tussen de
drie NME-centra (MAK, Witte Schuur en IVN) krijgt langzamerhand succes. Steeds meer gemeenten juichen samenwerking op scholengebied toe en gaan over tot het verstrekken van subsidie. Het doel van de samenwerking is alle
omringende gemeenten te overtuigen van een goed natuurbeleid voor jong en oud, om zo te komen tot het verkrijgen
van een subsidie van € 0,20 per inwoner, te verdelen over
de centra. Bij toewijzing wordt de bijdrage dan gedeeld door
drie. Met dit bedrag denken de drie NME-centra voorlopig
hun werk goed voort te kunnen zetten.

Een heel ander punt was een bericht dat ik kreeg van www.
denederlandsebijen.nl. Als je naar deze site gaat zie je
hoeveel verschillende bijen er in onze omgeving leven. Het
verzoek was om groenbeheerders in onze streken er op te
attenderen er op toe te zien behoedzaam te werk te gaan
i.v.m. met de voortplanting van deze beestjes. Mocht u een
grote zwerm bijen zien dan kunt u altijd een van onze bijenmensen of het IVN bellen. De namen van deze imkers
zijn: Henk Stam 0228 593336, Baldi Dekker 0229 201508
en W. Nijhuis 06 33810829.

Het plan om de IVN-schuit onder de grote vlonder bij het
Streekbos Paviljoen te stallen kreeg weliswaar groen licht,
maar onder zoveel voorwaarden dat dit plan niet doorgaat.
Daarom is besloten het oude boothuis met medewerking
van het RSW op te knappen.

NL-Doet gaat ook aan het werk bij het IVN, met name bij
Het Egboetje onder leiding van Henk Lanting. Wellicht
zullen er in het Streekbos ook wat werkzaamheden worden
uitgevoerd. Al met al een goede zaak.

De samenwerking met KNNV komt goed op gang. Er zijn
regelmatig besprekingen waarbij we elkaars activiteiten en
publicaties op elkaar proberen af te stemmen.

De penningmeester meldt dat er van 4 leden nog geen
contributiebetaling is ontvangen; deze leden hebben een
betalingsherinnering ontvangen, vergezeld van een oproep
om voortaan via een automatische incasso-machtiging te
betalen.

De verhuizing van de expositieruimte naar de ontvangstruimte beneden, blijkt een groot succes. Veel mensen reageren op de mooie en duurzame borden die voor het raam
hangen en komen daarna automatisch ook binnen een
kijkje nemen. Het geheel is nog niet klaar, er komen nog
wat borden bij van een ander formaat en de wandkast wordt
ook aangepast met hout van omgehakte zieke iepen van
de vestingwal in Enkhuizen, zodat hij beter past in het ge-

Het bestuur juicht de toename van cursussen van harte toe.
Er komen steeds meer cursussen, waarvan één Groencursus op dit moment in Schagen gegeven wordt i.s.m. IVN
Noord-Kennemerland. Dit ter ondersteuning van het NMEwerk van De Groenling daar.
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beschadigd fruit komen ze af.
Het zijn heel onschuldige beestjes. Zet bijten niet, steken
niet en zijn niet giftig. Daardoor hebben ze veel vijanden.
Ze hebben ook geen sterk afweersysteem dus ze zijn al
gauw een lekker hapje voor insecteneters. Vogels zoals de
Koolmees en de Ekster zijn gek op oorwurmen, net als
zoogdieren, amfibieën, sluipvliegen en spinnen.
Andere belangrijke vijanden zijn parasieten (met name insecten aantastende schimmels) die een oorwurm in korte
tijd kunnen doden. Omdat de oorwurm altijd in een vochtige
omgeving verblijft, is hij extra kwetsbaar voor aantasting
door deze schimmels, meer nog dan vele andere insecten.
Een opvallend verschijnsel is dat een geïnfecteerd exemplaar vaak erg opvallend bovenop een blad of tak gaat
zitten, een plek die ze meestal vermijden. Dit gedrag wordt
ingegeven door de schimmel die er zo voor zorgt dat hij
makkelijker zijn sporen kan verspreiden via de wind.
Om voor nageslacht te zorgen, zoeken mannetjes en
vrouwtjes elkaar in september/oktober op voor de paring.
Daarna brengen ze de herfst en winter gezellig samen door
in een door het vrouwtje gegraven holletje. Als het vrouwtje
begint met het leggen van de eitjes jaagt ze het mannetje
weg. In twee tot vier dagen tijd legt ze 30-50 gelige eitjes.
Het aantal eitjes is afhankelijk van de lichaamsgrootte.
Het vrouwtje bewaakt en verzorgt de eitjes. Door de eitjes
regelmatig te draaien en te likken blijven ze in goede conditie. Het likken heeft als doel de eitjes te beschermen tegen
schimmels en het voorkomt uitdroging. Als de nestkamer
te vochtig is of verstoord wordt, graaft ze een nieuwe
nestkamer en brengt alle eitjes één voor één daar naar toe.
De eitjes komen na twee tot acht weken uit, afhankelijk van
de temperatuur. Nadat de eitjes zijn uitgekomen, worden
de jongen ook nog een tijdje verzorgd. Ze voorziet ze van
voedsel en wanneer de larven te ver weg lopen, haalt
moeder ze weer bij de groep. Ook beschermt ze haar kroost
tegen belagers.
Tijdens de broedperiode eet het moedertje niets of nauwelijks. Daardoor verzwakt ze zodanig dat ze spoedig sterft.
Ze wordt dan meestal opgegeten door haar eigen jongen.
Wat een zelfopoffering, wat een moederliefde!
Als u dit allemaal gelezen heeft moet u wel van dit beestje
gaan houden. Ik in ieder geval wel.

Oorwurmen
Marianne Ouwerkerk
U heeft allemaal wel gehoord van de uitdrukking: " een
gezicht trekken als een oorwurm" , wat betekent dat je
ontevreden kijkt. In ons land komen vijf soorten voor
waarvan de Gewone oorwurm het meest.
Veel mensen griezelen bij het zien van een oorwurm. De
naam doet vermoeden dat ze in de oren zouden kruipen
maar dat is een fabeltje.

De naam zou in verband gebracht kunnen worden met hun
vleugels. Vleugels? Jazeker, en wat voor vleugels. Uitgevouwen lijken ze wel wat op een oorschelp. Oorwurmen zijn
insecten en kunnen vliegen. De achtervleugels zitten als
kleine pakketjes, onder de korte voorvleugels (dekschildjes)
opgeborgen. De achtervleugels kunnen als een waaier
worden opengevouwen. De voorvleugels zijn kort en bedekken een klein gedeelte van de bovenzijde van het insect.
Onder de dekschildjes liggen de vleugels zeer ingewikkeld
opgevouwen. Het lijkt wel origami.
De vleugels zijn zeer dun en half cirkelvormig. Het opvouwen van de vleugels is links afgebeeld, de linker voorvleugel (T) is uitgeklapt, zodat de linker achtervleugel (H) in
opgevouwen toestand zichtbaar is. De rechter voorvleugel
is verwijderd, de rechter achtervleugel is gedeeltelijk uitgevouwen. Bij het opvouwen van de vleugel wordt deze parallel aan de lijnen (b) en (c) waaiervormig opgevouwen
(ongeveer 40 keer) en vervolgens omgeklapt bij de pijl (e).
De deels gevouwen vleugel wordt nu bij een scharnierend
deel bij pijl (d) omgeklapt parallel aan de lijn (a) en onder
de voorvleugel geborgen. Voor dit kunstwerkje worden de
tangen gebruikt. Misschien leuk om eens uit te proberen
met een origamipapiertje?
Nu begrijpt u wel waarom oorwurmen liever niet vliegen.
Wat een werk....! En als ze al vliegen doen ze dat 's nachts.
Oorwurmen zijn 's nachts actief. Overdag zitten ze onder
stenen, planken, in holle stengels, rotte boomstammen en
onder de schors, in spleten en kieren en in bloemen en
fruitbomen. Hun hoofdvoedsel bestaat uit luizen. Voor de
biologische bestrijding van bladluis zijn oorwurmen goed te
gebruiken.
Om deze insecten te krijgen waar je ze hebben wil, is een
omgekeerde bloempot gevuld met stro voldoende, of een
oude kous gevuld met plantaardig afval. Ze kruipen er
vanzelf in. Hang ze aan de onderkant van grote takken of
aan takvorken.
Oorwurmen zijn echte alleseters (omnivoren, net zoals wij
mensen) die zich tegoed doen aan zowel plantaardige kost
als aan dierlijk voedsel. Ze verorberen fijngekauwde plantendelen, eitjes van op fruitbomen levende spinselmotten,
luizen, meeldauw en ze eten van dierenkadavers. Ook op

Tot slot: wist u dat een oorwurm ook iets met muziek te
maken heeft? Het is een deuntje waar je 's morgens mee
opstaat en dat dan niet meer uit je hoofd gaat. Ook is het
een steeds terugkerend basispatroon bij sommige muziekstijlen.

Oorwurm
Foto: Marianne Ouwerkerk
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Activiteitenoverzicht IVN West-Friesland april t/m juni 2013
Let op: alle onderstreepte data zijn zondagen

er onderweg voor bijzonders valt te zien in de overgang
tussen water en land. Opgave Pieter Karel, 06 53259822.
9 mei Gezinsactiviteit: Snuffelen naar kriebelbeestjes
Met loeppotje en zoekkaart het afgesloten bosterrein in bij
het Egoetswater, op zoek naar slome slakken, lieveheersbeestjes, fraaie fladderaars en anders wriemelspul. Verzamelen om 13.30 uur bij het Egboetje, adres zie 3 april. Informatie Ria de Graaf, 06 40392703.
11 mei Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos, zie
13 april
12 mei Volwassenenactiviteit: Vroege vogels
Ook het IVN West-Friesland doet mee aan de Nationale
Vogelweek. Om 7.00 uur start een twee uur durende
wandeling voor vogelliefhebbers door het Streekbos. Door
de nabijheid van akkerland en IJsselmeer is er een grote
variëteit in vogels en hun zang. Opgave bij Hans Verhoeven, 0228 515137.
12 mei Gezinsactiviteit: Egels in het Egboetswater
Anton Douwes van Vogel- en Egelopvang De Bonte Piet
komt met herstelde egels naar het Egboetje, Ze krijgen hun
vrijheid terug in het Egboetsterrein. Verzamelen om 14.00
uur bij het Egboetje, adres zie 3 april. Informatie Ria de
Graaf, 06 40392703.
19 mei 1e Pinksterdag. Het IVN is open in het Streekbos
Paviljoen; er zijn geen buitenactiviteiten.
26 mei Gezinsactiviteit: Workshop Eten uit de natuur
Om 14.00 uur start een eetbare kruidenwandeling door het
Streekbos o.l.v. Carla de Bruijn. Met de geplukte bloemen,
bladeren en kruiden volgt een proeverij als sluitstuk in de
Incoteczaal van het Streekbos Paviljoen. Aanmelden
Frieda Bus 0228 541489, kosten € 2,50 p.p. en oudere
kinderen € 1,-

1e Paasdag gesloten, geen IVN-activiteiten
1 apr. 2e Paasdag Gezinsactiviteit: Kuikentjes kijken
Kuikens op bezoek vanaf 14.00 uur bij IVN (Incoteczaal) in
het Streekbos Paviljoen. Kinderboerderij SKIK uit Hoogkarspel laat broedkuikentjes zien en demonstreert het
broedproces. IVN-gidsen weten veel over eieren en het
voorjaar te vertellen.
3 apr. Gezinsactiviteit: Op zoek naar de lente
Het Sneeuwklokjesterrein in het Egboetswater is deze
middag open voor jonge onderzoekers. Kikkervisjes, jonge
vogels, molshopen en kruipertjes in het bos.Verzamelen
om 14.00 uur bij het IVN natuurcentrum Het Egboetje,
Liederik 15, 1678 JC Oostwoud (afslag Hauwert).
6 apr. Gezinsactiviteit: Lentefeest in het Streekbos
Heks Holica jaagt de winter weg en heet de lente welkom
op een feestelijke manier! Verzamelen om 18.30 uur bij IVN
Streekbos Paviljoen voor een wandeltocht met verhalen
door het schemerige Streekbos.
7 apr. Volwassenenactiviteit: Natuurfilosofie
De kunst van natuurlijk filosoferen, met begenadigd verteller Frans Frijns. Start om 14.00 uur bij IVN in de Incoteczaal
van het Streekbos Paviljoen.
13 apr. Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos
Start om 9.30 uur bij het IVN in het Streekbos Paviljoen.
Voor deelnemers die actief willen meekijken om de soorten
in kaart te brengen.
14 apr. Volwassenenactiviteit: Vogels spotten in het
Egboetswater
Pas je outfit aan met laarzen en verrekijker voor een ‘vroeg
uit de veren vogeltocht’ door het waterrijke Egboetswater o.
l.v. Jack Ursem. Zorg voor proviand tijdens deze tocht van
2½ uur. Verzamelen om 8.00 uur bij het Egboetje, adres
zie 3 april.
14 apr. Volwassenenactiviteit: De West-Friese bodem
Historie bij het IVN in de Incoteczaal om 14.00 uur. Nico
Bregman neemt u mee terug in de tijd toen het Streekbos
bestond uit een krekengebied met boerderijen, kleine akkers en weiland. De profielbronstijd-boerderij en het archeologisch voetspoor in het Streekbos zijn vrij te bezoeken.
21 apr. Gezinsactiviteit: Egeltje prik
Om 14.00 uur start een egelmiddag in de Incoteczaal bij
het IVN in het Streekbos Paviljoen. Anton Douwes van
Vogel- en Egelopvang De Bonte Piet vertelt over de verzorging en het kwetsbare egelleven. Daarna samen egels
van de Bonte Piet uitzetten in het Streekbos.
21 apr. Gezinsactiviteit: Stenen met verleden
De oude binnenstad van Hoorn biedt verrassingen op het
gebied van fossielen en gesteenten. Een geologische
stadswandeling langs het Westfries Museum en Foreesterhuis o.l.v. Jan Verhofstad. Verzamelen om 14.00 uur bij het
beeld van J.P.Coen op De Rode Steen in Hoorn. Kosten
€ 1,- per persoon.
28 apr. Het IVN is open in het Streekbos Paviljoen; er zijn
geen buitenactiviteiten

2 juni Volwassenenactiviteit: Goed groen
Aanvang 14.00 uur in het Streekbos Paviljoen. Heerlijk
geurende, eetbare bloemen, medicinale planten, en allerlei
kruidenweetjes bespreken tijdens een twee uur durende
Streekboswandeling met twee kruidenspecialisten.
8 juni Volwassenenactiviteit: Inventarisatie Streekbos, zie
13 april
9 juni Westfriesland Actief
Survivalrun, markt en sportmanifestatie rondom de waterplas. Op gezette tijden kan men varen met de IVN fluisterboot vanaf de steiger van het Streekbos Paviljoen. IVN
Boekenbeurs van 10.00 – 17.00 uur bij IVN in Incoteczaal
Streekbos Paviljoen. 2e hands boeken voor zachte prijsjes.
Boeken over? U kunt ze afgeven bij IVN balie Streekbos
Paviljoen, bellen 06 37361721of mail boekenmarkt@ivnwestfriesland.nl
9 juni Volwassenenactiviteit: Bloemen en kruiden bij het
Naviduct Enkhuizen
Verzamelen om 14.00 uur bij de IVN-vlag op de oude
Houtribdijk (afslag rechts na de oude sluizen) voor een
verrassende plantenexcursie op de zandhellingen van de
dijk.
15 juni Gezinsactiviteit: Groei en bloei in Egboetswater
Zet je ogen op steeltjes en samen ontdek je steeds meer
planten, bomen en dieren tijdens deze groene wandeling
over het natuurleerpad. Verzamelen om 14.00 uur bij het
Egboetje, adres zie 3 april.
16 juni Gezinsactiviteit: Bijen houden

5 mei Gezinsactiviteit: Lente op het water
Instappen in de IVN fluisterboot bij het Streekbos Paviljoen
om 14.00 uur. Kosten € 2,50 per persoon en kinderen € 1,Waterplanten, watervogels met jongen, bomen en alles wat
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Vanaf 14.00 uur houdt imker en rasverteller Baldi Dekker
inloop/verteluur in de Incoteczaal van IVN in het Streekbos
Paviljoen. Aandacht voor de BIJ en de gezonde bijenproducten, demonstratie bijenkast en imkermateriaal.
23 juni Gezinsactiviteit: Lekker naar de boer met IVN
vaartocht door De Weelen
Van 10.00–16.00 uur Open Stal op De Schapenstreek, De
Gouw 57a 1614 MB Lutjebroek.Bereikbaar via Kadijkweg.
Maak kennis met de smaak van schapenijs en -kaas. Instappen vanaf de steiger van de boerderij voor een vaartocht met de IVN fluisterboot door De Weelen, langs de
nieuwe waterberging, en Het Grootslag van voor en na de
verkaveling. Vertrek om 13.00 uur. Kosten € 2,50 volwassenen – kinderen € 1,-. Reserveren 0228 513362 of g.m.
kenter@ivn-westfriesland.nl
30 juni Volwassenenactiviteit: Fietstocht Grootslag

Wie van fietsen houdt en meer natuur- en landschapsinformatie over Oostelijk West-Friesland wil weten, kan om
14.00 uur meedoen aan twee uur durende fietstocht. Neem
drinken/eten mee. Onderweg diverse stops met uitleg over
ontginning, verkaveling inrichting van de huidige polder Het
Grootslag. Verzamelen bij het Streekbos Paviljoen. Reserveren 0228 542129 oft.h.james@ivn-westfriesland.nl
30 juni Kinderactiviteit: Slootleven Egboetswater
Met een schepnet op zoek naar wonderlijke waterbeestjes
in het Egboetswater. Bootsmannetjes, kokerjuffers en libelles in hun larvestadium. Verzamelen om 14.00 uur bij het
Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud (afslag Hauwert).
Informatie Ria de Graaf, 06 40392703.

Last Minute! Scharrelkids
De Cursus Scharelkids staat op het punt te beginnen, maar er is nog plaats. Wie nog mee wil doen met één of
meerdere kinderen in de leeftijd 4-12 jaar moet snel reageren, uiterlijk 6 april.
Onder begeleiding van IVN-gidsen leren de (groot)ouders en kinderen op speelse wijze allerlei natuurspelletjes en
tips. Inclusief ideëenboek.
Theorieavonden volwassenen: Dinsdagavond 9 en 16 april van 19.30 tot 22.00 uur in Streekbos Paviljoen.
Praktijkochtenden samen met de kinderen (4-12 jaar) : Zaterdag 13 en 20 april van 10.00 tot 12.00 uur in het
Streekbos.
Kosten: € 22,50 per volwassene, inclusief deelname kinderen, cursusboek, drankjes.
Opgave uiterlijk 6 april bij Astrid Bijster, T: 0229-275673 of via e-mail: a.bijster@ivn-westfriesland.nl, of via de
website www.ivin-westfriesland.nl > Cursussen
ONMISBAAR VOOR KINDEREN: OPGROEIEN MET NATUUR!
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Indien onbestelbaar retour: Veilingweg 21A, 1611 BN Bovenkarspel

IVN Instituut voor Natuureducatie
en Duurzaamheid Afdeling West-Friesland

