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IVN afdeling West-Friesland

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

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

Bestuur

Contactpersonen

Voorzitter: Geert Pietersen
T: 0228 523565
E: g.pietersen@ivn-westfriesland.nl
Secretaris: Gé Kenter
T: 0228 513362
E: g.m.kenter@ivn-westfriesland.nl
Penningmeester en
Ledenadministratie: Rob den Hartog
T: 0228 517593
E: r.den.hartog@ivn-westfriesland.nl
Rekeningnummer:
IBAN/Rekeningnummer: NL13 RABO 0167 7601 57
t.n.v. IVN afd. West-Friesland

IVN afdeling West-Friesland organiseert diverse activiteiten. Wilt u iets weten of actief meedoen neemt u dan
contact op met onderstaande contactpersonen
Redactie Alchemilla:
Astrid Bijster (zie Bestuur)
Lisbeth van Lintel, T: 0228 517005,
E: l.van.lintel@ivn-westfriesland.nl
Michelle Prins, T: 06 22049814
E : m.prins@ivn-westfriesland.nl
Joke Tilgenkamp, T: 0229 235101
E: j.f.tilgenkamp@ivn-westfriesland.nl
Hans Verhoeven (zie Bestuur);

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
Eleonora de Boer
T: 06 54254117
E: e.de.boer@ivn-westfriesland.nl

PR / Persberichten: Toos Brink
T: 0228 512316, E: t.brink@ivn-westfriesland.nl
Publieksactiviteiten: Frieda Bus
T: 0228 541489, E: f.bus@ivn-westfriesland.nl
Scholenwerk: vacant
Exposities: Beppie van der Wegen
T: 0228 322338, E: b.vd.wegen@ivn-westfriesland.nl
IVN website: Rob den Hartog (zie Bestuur)
Vaarexcursies: Theo Ruiter
T: 0228 515797, E: th.ruiter@ivn-westfriesland.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: Hans Verhoeven (zie Bestuur)
Werkgroep Egboetje: Adri Bozelie (zie Bestuur)
Cursussen: Astrid Bijster (zie Bestuur)
Paddenstoelenstudiegroep PWF: Wil Stelling
T: 0228 315307, E: w.stelling@ivn-westfriesland.nl
Werkgroep Natuurkoffer
Adri Bozelie (zie Bestuur)

Foto's
Foto voorkant:
Eten en gegeten worden.
Prachtmycena Mycena crocata met een soort Knopschimmel (spinellus)
Foto Wil Stelling
Foto achterkant:
Ecoproject : de poel vanuit de kijkwand
Foto Hans Verhoeven

Sponsors
ABZ SEEDS bladzijde 14
WFO notarissen bladzijde 6
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Voorwoord

Van de bestuurstafel

Geert Pietersen

Gé Kenter (secretaris)

Als ik dit schrijf is het nog volop zomer. De avonden worden
weliswaar al korter, maar de temperatuur is nog in zomerse
sferen. Een zomer waarin we weer veel hebben gedaan.
Het begon met de afsluiting van de Natuurgidsencursus op
Texel en daarna de diploma uitreiking. Het gevoel daarvan
was nog steeds hetzelfde als bij de middelbare school;
eindpresentatie gegeven, diploma gehaald, even geen
boeken meer en lekker met vakantie. Dat geldt overigens
niet voor het cursusteam, die kunnen er niet genoeg van
krijgen want ze hebben voor de herfst al weer een nieuwe
Groencursus aangekondigd.

Na een zomerreces van een kleine twee maanden heeft
het bestuur op 24 augustus de draad weer opgepakt.
Toen het agendapunt coördinator scholenwerk ter sprake
kwam volgde de verheugende mededeling dat Frieda Bus
er over denkt deze taak op zich te nemen. Voor ik deze
mededeling in dit stukje wilde gaan zetten heb ik Frieda
gebeld: ze vertelde mij dat ze zich eerst op de hoogte wil
stellen van alle taken en met de groep om tafel wil gaan
zitten om inzicht over alle werkzaamheden te krijgen. Dit
lijkt mij een prima begin en namens het bestuur wensen wij
Frieda dan ook heel veel succes.

Een van de eindpresentaties was het Wonderpad, een
wandelpad in het Streekbos voor visueel gehandicapten
die met behulp van een app op de smart Phone en genummerde paaltjes kunnen ontdekken wat er daar gebeurt. Het
pad wordt toegevoegd aan de permanente wandelroutes
in het Streekbos en kan vanaf oktober gebruikt worden.
Verder heeft een nieuw lid zich aangemeld. Zij zal Facebook
en Twitter voor IVN gaan bijhouden. Beide activiteiten
zorgen ervoor dat we ook op moderne wijze bij mensen in
beeld kunnen komen.

Een ander goed bericht is, dat Rosanne Groot Facebook
en Twitter gaat beheren. Met deze twee media kan behoorlijk veel worden gedaan in het belang voor IVN WestFriesland. B.v. kan dit worden ingezet voor de Grote
Clubactie. Trouwens, wij zoeken voor deze actie nog steeds
iemand die dit van Henk Lanting wil overnemen. Heeft u
hier interesse in, neem dan contact op met Henk, hij heeft
veel tips en adressen waar je de loten aan kunt verkopen.
Ook het Wonder (blinden) pad, een idee van cursisten uit
de Natuurgidsencursus, nadert zijn voltooiing. Tezamen
met het Kabouterpad worden die paden officieel in gebruik
genomen op het vijf-jarig jubileumfeest wat volgend jaar
april/mei zal worden gevierd. RSW heeft al toegezegd het
onderhoud van deze paden te zullen gaan doen, waarschijnlijk in samenwerking met Irene Eekhout en Aernout
Bos.

En we deden nog veel meer: deelname aan de landelijke
Slootjesdagen en aan de Waterweken in West-Friesland,
RTV Noord-Holland maakte zelfs een reportage van een
vaarexcursie met slootonderzoek die eind augustus is uitgezonden. Het idee was ontstaan bij de slootjesdagen, die
vonden ze zo leuk dat ze er een item in hun uitzendingen
van wilden maken. Enkele IVN-ers namen deel aan de
landelijke IVN zomerweek.
Verder werd in Amsterdam de landelijke dialoog dag van
IVN Noord-Holland bezocht . Ook werd er weer gehooid in
het Ecoproject en werd in het Egboetswater een nest jonge
poezen en hun moeder gered. Al met al volop activiteiten
waarover u meer kunt lezen in dit nummer.
Met die activiteiten gaan we door in de herfst. Er is een
nieuwe expositie over " zaadverspreiding door planten"
ingericht. Inventarisaties in het Streekbos en in het Egboetje
worden weer opgepakt, waaronder paddenstoelen en
nachtvlinders.
Let ook op het medewerkers-uitje wat op 17 oktober zal
worden gehouden. Dit uitje is bedoeld als dank voor al het
vrijwilligerswerk en het is ook een mooie gelegenheid om
elkaar te ontmoeten.

Op 18 oktober zal de eerste (proef) wandeling plaats
vinden van het Wonderpad.
Noteer vast in uw agenda: de datum van de Algemene
Ledenvergadering van IVN West-Friesland is vastgesteld
op 8 maart 2016. We starten om 17u30 in de Incoteczaal
van het Streekbos Paviljoen.
Beste mensen, dit alles bij elkaar is weer een goede ontwikkeling voor de toekomst van IVN West- Friesland. De
herfst is alweer in aantocht, een mooi jaargetijde voor het
IVN. Veel plezier en tot de volgende keer.

Ik wens u een mooie herfstperiode toe met veel buitenactiviteiten. Dit is het seizoen waarin in de natuur geoogst kan
worden, bv walnoten en hazelnoten. Een mooi uitje met de
kinderen of de kleinkinderen, ik weet het uit ervaring.
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Hanneke mocht 69 jaar oud worden, na een aantal jaren
moedig te hebben gestreden tegen huidkanker. Op de
rouwkaart stond: "Tot het laatst toe voerde ze zelf de regie,
en wij hebben dan ook waardig en liefdevol afscheid van
haar kunnen nemen." Ook verschillende leden uit onze
afdeling hebben de reis naar Limburg gemaakt om van deze
dierbare vrouw en vriendin afscheid te nemen en Wim tot
steun te zijn.
Dat wij de herinneringen aan haar nog lang vast mogen
houden.

In memoriam Hanneke van
Lierop

De rouwkaart

Nico Bregman
Op de voorkant van de rouwkaart voor Hanneke was een
gedeelte afgebeeld van de muurschildering van haar huis.
Ik vond de volgende tekst van Wilma van Ophem erbij
passen.

Ik leerde Hanneke, in 1946 geboren in Hillegom, al kennen
in het voorjaar 1967 tijdens de Pax Christi Voettocht door
het Brabantse landschap. Met een groepje jong volwassenen liepen we samen in 3 dagen van Oss via Nuland naar
Den Bosch, al discussiërend over allerlei onderwerpen die
ons waren aangereikt.
In 1971 kwam Hanneke samen met haar man Wim Jongejans van Amsterdam naar Bovenkarspel, waar ze een jaar
later lid werden van onze IVN-afdeling. Wim ontpopte zich
tot de bij ons bekende uiterst actieve IVN-er, Hanneke
verleende haar hand- en spandiensten meer op de achtergrond, zoals gastvrijheid voor de vele bestuursvergaderingen bij haar thuis en hulp bij het voorbereiden van de vele
tentoonstellingen voor o.a. de Westfriese Flora en later in
het Bezoekerscentrum van het Streekbos.
Ook was Hanneke als hulpdocente betrokken bij de eerste
natuurgidsenopleiding van onze eigen afdeling in 1983.
Verder hebben ik en Tonny fijne herinneringen aan haar
door de IVN-weekenden op Texel in de eerste periode van
onze afdeling. Zo groeide in de loop der jaren onze vriendenband met Wim en Hanneke.

"Wij herkennen in vlinders onze eigen levenscyclus. Oftewel..... ons eigen voort vlinderen. Zoals het moeizame
'loskomen uit de cocon' bij de geboorte. Het onbezorgde,
vrije 'rondfladderen' van jonge kinderen. Het weerbarstige
'hoog en laag vliegen' van pubers. De 'vlinders in de buik'
die geliefden ervaren. Het 'uitslaan van de vleugels' als we
als volwassene onze eigen vlucht verkiezen. Maar ook het
soms 'vleugellam' geraken bij zorgen, ziekte, kwetsbare
momenten, eenzaamheid en ouderdom. Alsook het moeten
'loslaten' bij verlies en afscheid. Loslaten..... om vervolgens
je vleugels weer opnieuw uit te slaan. Om door te kunnen
gaan en je gedragen te weten, op vleugelen van..... licht."

Bij de voorbereiding van dit in memoriam schreef Wim mij:
"Hanneke was zelden te beroerd aanvullende klusjes aan
te pakken. Zo werk je samen aan een educatief product.
Geeft erg veel voldoening."
Vanaf 2000, Hanneke en Wim waren intussen van de
Hoofdstraat naar de Peperstraat verhuisd, werd deze inzet
van Hanneke met het IVN weer intenser, toen ze samen
met Wim de resultaten van de maandelijkse zaterdaginventarisaties in het Streekbos toegankelijk gingen maken voor
de natuurgidsen en het publiek. Heel wat teksten voor de
inventarisatiemappen die nu in het Streekbos Paviljoen ter
inzage liggen zijn door Hanneke geredigeerd, uitgetypt en
gelay-out. Een blijvende herinnering, ook aan het perfectionisme van Hanneke.
Dit werk werd overigens voortgezet toen Wim en Hanneke
in 2007 naar het Limburgse Oirlo verhuisden, want Wim
kwam regelmatig een dagje naar West Friesland terug voor
deze inventarisaties. Ook in Oirlo raakten beiden al snel in
contact met het IVN aldaar. Zo zorgde Hanneke via de
laptop een tijdlang voor de financiële administratie van de
afdeling, voor de coördinatie van het schoolgidsenwerk in
het natuurgebied de Maasduinen en perfectioneerde ze de
website. Wim schreef me: "Hanneke had zoveel voldoening
van de contacten met de gidsen, dat ze het 'tot het gaatje'
volhield". Dat gaatje, haar overlijden, kwam op 12 juli 2015.
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De nieuwe loot aan de IVNboom: Wonderpad
Irene Eekhout
lenen, evenals een zgn. beengeleidende hoofdtelefoon
(hierbij zijn de omgevingsgeluiden gewoon hoorbaar).
Blinden en slechtzienden kunnen zondagmiddag ook opgezette dieren voelen en de " voelkoffer" opvragen.
Daarin o.a. natuurobjecten, de route in reliëf, bladvormen
etc.

Op 18 oktober a.s. is er een primeur in het Streekbos: voor
het eerst is er een voor iedereen toegankelijke rondleiding
gepland op het Wonderpad.
Bijzonder aan dit pad is dat het is ontwikkeld voor mensen
met een visuele beperking, maar eigenlijk is het voor iedereen die eens op een andere manier de natuur wil beleven
een aanrader. Want wat te denken van het voelen van diverse boomschorsen?
Met een beetje geluk zijn eetbare besjes rijp voor de pluk.
Het Wonderpad staat stil bij kastanjes, bladvormen en insecten. Er wordt aandacht gevraagd voor geluiden van
vogels en de geuren van de natuur.
Op zondagmiddagen is er gelegenheid om opgezette dieren te voelen en opgepotte gewassen te ruiken.

Sponsoring
De inrichting en ontsluiting van het Wonderpad kost natuurlijk geld. En dat geld kwam er ook. Dankzij welwillende
medewerking van het Recreatieschap Westfriesland konden de palen worden geplaatst en werden moeilijke traverses gemarkeerd met boomstammen. Het bestuur van onze
afdeling vond het initiatief de moeite waard en stelde middelen ter beschikking om bijvoorbeeld mp3 speler en
hoofdtelefoon aan te schaffen.
De directie van Folkersma, het bedrijf dat de buttons maakt
voor het pad, gaf fikse korting. Er was een communicatiebedrijfje, Stradas, dat de HeareApp opspoorde en zo extra
mogelijkheden aanreikte voor blinden (zie internet voor de
werking, er staat een mooi filmpje op You Tube).
En, last but not least, was er een onbekende weldoener,
die nog eens een gift deed om het pad mogelijk te maken.
Alle gulle sponsoren en samenwerkingspartners: bedankt!

Natuurgidsencursus
Het Wonderpad is ontwikkeld door Aernout Bos, Lisbeth
van Lintel, Fred Weel en Irene Eekhout van de Natuurgidsencursus 2014/2015. Mentor: Beppie van der Wegen.
De cursisten bedachten een project speciaal voor mensen
met een visuele beperking, hoewel het pad ook bijzonder
geschikt is voor goed ziende mensen. Inspiratie werd opgedaan op Texel.
In de Natuurgidsencursus was een weekend Texel opgenomen, waarin alle cursisten in een soort snelkookpan een
rondleiding moesten maken in een natuurgebiedje.
Eén van die gebiedjes was het Alloo. Daar liep een zgn.
blindenpad doorheen. Irene bedacht dat daarmee iets te
doen moest zijn en hield op Texel een ultra-korte workshop
" zintuigenbeleving" ; geblinddoekt kregen de cursisten
plantjes en kruiden voorgeschoteld.
Ondanks alle goede bedoelingen van de initiatiefnemers
van het Alloo-pad viel op, dat er vooral informatie werd
verstrekt over de omgeving en het beheer. Wat er aan flora
en fauna te beleven viel, bleef een goed bewaard geheim
voor blinden, tenzij die toevallig een begeleider hadden die
meer wist te vertellen. Kon dat beter? Natuurlijk!

Geslaagd en verder... Afgelopen mei werd het pad gepresenteerd aan de cursusleiding, medecursisten en belangstellenden.
Aernout, Lisbeth, Fred en Irene zijn geslaagd en zijn inmiddels gecertificeerde natuurgidsen. De bedoeling is, dat het
Wonderpad in de toekomst zal worden uitgebreid naar de
bronstijdboerderij, het blote voeten pad en wellicht naar het
Ecoproject.
Meer informatie over het Wonderpad te verkrijgen bij
Irene Eekhout, tel. 06 15614849.

Klankbordgroep
De cursisten kwamen terug in West-Friesland direct in actie.
Er werd contact gezocht met diverse instanties. Met behulp
van een klankbord met visueel beperkte natuurliefhebbers
werd een traject uitgezet in het Streekbos.
Objecten werden gemarkeerd met een genummerd paaltje
met een witte bovenkant. Want een visuele beperking kan
ook betekenen dat contouren nog wel worden gezien, en
dan is een contrastrijk paaltje heel belangrijk.
Om het pad verder zo goed mogelijk te ontsluiten werd de
route ingesproken en in braille omgezet. De route is bovendien helemaal in Word te downloaden via de website van
IVN West-Friesland (Wonderpad-pagina gaat in oktober de
lucht in) en is ook via een voor Iphone houders te downloaden HeareApp te volgen.Ook zijn vogelgeluiden uit het
Streekbos via de website te beluisteren.Deze service is
speciaal naar wens van het klankbord gerealiseerd.
Wie op zondagmiddag op eigen gelegenheid de route wil
lopen, kan tegen een borgsom een mp3 speler met route
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Mooi hooi, natuurwerkdag 22
augustus 2015
Toos Brink
De nodige voorbereidingen waren al gedaan.In het Ecoproject was een paar dagen eerder gemaaid door de medewerkers van het Recreatieschap Westfriesland. Het maaisel kon dus eerst nog zaden laten vallen en insecten konden
een veilig heenkomen vinden voordat het op hopen gezet
werd.Ook het maaiwerk met de nieuwe IVN-bosmaaier was
al klaar. Het gereedschap (draagberries, hooivorken en
harken) dat Landschap Noord-Holland beschikbaar stelt
aan IVN lag op tijd klaar om opgehaald te worden. Het
materiaal kon zo de auto in, een aanhangwagen was deze
keer niet nodig.Om 9.30 uur zijn we gaan hooien met z' n
twaalven en het was mooi verdeeld: 6 vrouwen en 6 mannen! Plus een koffiemevrouw... Een ploeg met ervaring en
dat was te merken, want het liep gesmeerd.Het was
prachtig weer om te werken in het Ecoproject en in opperbeste sfeer werd rond 10.30 een drink/rustpauze ingelast.
Met deze enthousiaste mensen, leider (met een korte ei)
Willem Kaagman en een goede dosis inzet was de hooiklus
rond 11.15 uur klaar, een record! Rondom het insectenhotel zullen de bramen nog worden gesnoeid, want het groeit
daar wel erg hard.Hartelijk dank aan allen en tot de volgende natuurwerkdag in het Ecoproject op zaterdag 7 november. Start om 9.00 uur met koffie en inleiding in het Streekbos Paviljoen.Lieden die mee willen doen kunnen zich
aanmelden bij w.kaagman@ivn-westfriesland.nl
Doel van dit speciale beheer met broeihopen en takkenrillen
is toename van de diversiteit aan planten en dieren. De
inventarisatiegroep, die hier al jaren onderzoek doet houdt
bij welke nieuwe soorten er bij komen, van uilen tot orchideeën, muizen, egels en mollen. Help je mee om het nog
mooier te maken?

Vrijwilligers op stap zaterdag 17 oktober 2015
Jans Wiersum en Adri Bozelie

Paddenstoelendag 11 oktober 2015

Met de bedoeling dat jullie dit jaar allemaal mee zouden
kunnen, is al lang geleden de datum van dit uitje bekend
gemaakt. Nu wat meer globale informatie over wat wij
voor jullie in petto hebben.
We verzamelen op het parkeerterrein bij het Streekbos
Paviljoen en rijden om 9.00 u samen richting het zuiden.
Niet te lang natuurlijk, het moet leuk blijven, even ruim
een half uurtje.
Aangekomen in dit karakteristieke plaatsje versterken wij
ons eerst met koffie/thee en wat lekkers om daarna o.l.
v. een gids het stadje nader te ontdekken. Na deze
rondgang kunnen we jullie als lunch naar keuze een
broodje of een kop soep aanbieden met natuurlijk een
drankje. (Wil je meer eten of drinken, neem dan zelf nog
iets mee). Na de lunch stappen we weer kort in de auto
naar een bezoekerscentrum om ' s middags door een
prachtig natuurgebied te gaan varen. Een korte wandeling behoort ook tot de mogelijkheden.
We gaan met dit programma uit van een verrassende
dag met veel enthousiaste deelnemers.
Aanmeldingen kunnen worden gedaan bij Jans
(06-18724402 / janswiersum@gmail.com) of bij Adri
(0227-542621 / kbozelie@quicknet.nl). Geef dan ook
even door of je met eigen auto gaat.

Astrid Bijster
De Rotary in Hoorn organiseert voor de tweede keer een
Paddenstoelendag in het Julianapark in Hoorn. Het IVN
is vorig jaar benaderd om hieraan deel te nemen.Wij
hebben vorig jaar met 10 gidsen een paar honderd kinderen (!) rondgeleid in het park op speurtocht naar
paddenstoelen. Bovendien hadden we een kraam met
waterbeestjes.Dit jaar zijn we weer benaderd en hebben
we de tijd om een en ander veel beter voor te bereiden.
Te denken valt aan de paddenstoelentafel, leuke opdrachtjes en ook weer rondwandelingen voor de kinderen.Alle kinderen die een kaartje kochten, vorig jaar,
kregen een knapzakje en mochten meedoen aan een
aantal activiteiten, waaronder de rondwandeling van het
IVN.We kunnen deze keer weer veel gidsen gebruiken.
En kom anders kijken, er is ook een markt bij met een
aantal kramen.
Tijd van 11.00 uur tot 16.00 uur. De opbrengst van de
dag is voor het goede doel.
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De dialoogdag van 17 juni
2015
Dialoogdag van 17 juni 2015 in Amsterdam georganiseerd door het IVN Noord-Holland.
planting. Zie voor informatie de website van de Groene
academie.
Jelle Harder vertelde over IJsvogel-broedplaatsen maken.
Wat goede plaatsen zijn: een kale wand van minimaal 50
cm. hoog en een waterdiepte van minimaal 15 cm. Schoon
water met kleine visjes en rust in het broedseizoen.
Bovendien vertelde hij veel over het leven van de IJsvogel.
Dat de IJsvogelman een visje in zijn snavel heeft met de
kop naar voren als hij deze weggeeft aan zijn vrouwtje of
aan zijn jongen. De nestgang loopt iets omhoog en is tussen
de 70 en 90 cm. lang.
Er kunnen 3 legsels per jaar zijn van 4-8 eieren. Hun
grootste vijand is een strenge winter. Daarnaast roofvogels,
katten en het verkeer. Ze foerageren wel tot ca. 1,5 km ver.
Franke van der Laan is de bevlogen man achter de Heimanshof en stichting M.E.E.R. (maatschappelijke ecologische educatieve economische en recreatieve meerwaarde)
in Hoofddorp. Middels actieve burgerparticipatie heeft hij
kunnen bereiken dat zijn organisatie n in 8 jaar tijd van 60
naar 1400 vrijwilligers is gegroeid. Hij heeft dit bereikt door
een continue stroom van positief nieuws te genereren.
Hierdoor willen mensen weten wat dat nu voor tuin of project
is. Ze gaan informeren en kijken en als hun interesse gewerkt is kunnen ze instromen in diverse projecten. Er is nu
zoveel aanbod dat er voor iedereen wel wat leuks te doen
is. De projecten zijn ook doelgroep-gericht. Voor kids, tieners, ouders met kids en volwassen.Wat ze doen is voor
het gros van de mensen iets bijzonders. Van daaruit wordt
gewerkt.
De informatiestroom bestaat o.a. uit een wekelijkse column
in de Hoofddorpse Courant, een wekelijks item op de lokale tv en één op de radio. Hierbij wordt ook een oproep gedaan aan mensen om het te melden als ze iets bijzonders
gezien hebben of als ze een vraag over de natuur hebben.
Als laatste vertelde Arnoud Jan Rossenaar over Ringslangen in de Vijfhoek bij Amsterdam en in het Diemerbos.
Om Ringslangen te kunnen zien heb je geduld nodig. Hun
voedsel bestaat o.a. uit amfibieën, naaktslakken en muizen. De slang jaagt bij voorkeur in open veld en natuurlijk
in water. Maar ook in elzenbos. De voortplanting is in
mei-augustus. De 20-30 eieren komen uit in augustus-oktober en zijn iets kleiner dan een pingpongbal. De Ringslang
werd vroeger wel armeluispaling genoemd. Hun grootste
vijand is de auto.
Een slangenhoop moet minimaal 28 graden zijn en een
stabiele temperatuur hebben, anders gaat het niet goed
met de eieren. Ze leggen ook eieren in composthopen en
deze moet je dan ook pas in november omzetten.
Aan het einde van deze dag vond de uitreiking van
de ' eerste hulp bij groen prijs' plaats. De Abdijtuin Egmond heeft deze gewonnen. Omdat deze o.a. aan de onderstaande voorwaarden voldeed:
-De natuur verbeteren in het gebied.
-De methode kan ook door anderen gebruikt worden.
-Door deze aanpassing kunnen er meer mensen gebruik
van maken c.q. worden er meer mensen bij betrokken.

Eleonora de Boer
HET festival voor iedereen die actief is in het groen.
In 3 verschillende zalen vonden tegelijk verschillende activiteiten plaats.
De Groene Tafel. Waarbij onder leiding van Frank van der
Linden gediscussieerd werd over onderwerpen als samenwerking tussen vrijwilligersgroepen en TBO, monitoring
flora en fauna, groen initiatieven in stedelijke kernen, relatie natuur & gezondheid.
De Proeftuin. Waar een 8-tal proeftuinen (miniworkshops)
gegeven werden.
De Beursvloer. Hier werden mensen in contact gebracht
met specialisten die eerste hulp kunnen bieden om
mensen verder te helpen. Specialisten rond thema' s als:
natuurkennis/flora & fauna, financieel/juridisch, marketing/communicatie, overheid/netwerken en Beheer.
Zelf heb ik deelgenomen aan 7 proeftuinen. Stadsnatuur
als publieksverrassing door Arend Wakker. Verrassend en
inspirerend was het om te ervaren hoe deze man op een
plein zoveel kon laten zien en erover kon vertellen o.a. over:
Bezemkruiskruid, Slaapkamergeluk, Straatliefdegras, Klein
liefdesgras, Kaal knopkruid, Harig knopkruid, de enkele
boom, Gierzwaluwen en Halsbandparkiet met daarbij natuurlijk alle details van herkomst maar ook van de herkomst
van namen.
Dook Vlugt gaf een lezing over het leven van de Havik in
de Noord-Hollandse duinen. De Havik is plaatstrouw, heeft
zijn nest vaak op ¾ in de boom. Dat nest is vaak een grote
" bak" . Aan de schijtsporen in de vorm van vlekken weet
je ook vaak dat er een nest in de boom zit. Normaal hebben
ze legsels met 3 eieren. Het mannetje is fors kleiner dan
het vrouwtje en lichter van kleur, zelfs bijna egaal grijs.
Erna Krommendijk vertelde over hoe je een stappenplan
kunt maken om binnen je gemeente de sterren dichterbij te
krijgen. Door overleg met gemeenten, bedrijven en andere
organisaties en ze te wijzen op lichtreductie hetgeen ook
energiebesparing oplevert en de waarde voor de natuur
hiervan inzake dag/nachtritme van dieren en het zien van
meer sterren.Hoe de partijen daarbij te benaderen vanuit
interesse in elkaar om zo tot een win-win-situatie te komen
en de resultaten hiervan met anderen te delen.
Annika Langenveld gaf aan wat de basiscursus ecologie
en natuurbeheer op landgoederen inhoudt. Dat het de bedoeling is om theorie en praktijk bij elkaar te brengen, zodat
mensen hier een verbinding tussen kunnen maken. Dat ze
weten welk soort landschap c.q. biotoop mensen willen, of
dat wel kan en ze daar dan de juiste stappen voor nemen.
B.v. de Grote karekiet komt op niet gemaaid Riet. De
Kleine karekiet wel.
Bij alles denken vanuit de 3 v's: voedsel, veiligheid, voort-
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Ruud Dijkstra
Rinus van der Star

Suijderbraeck

Drachterveld

Michelle Prins

Janny Wilkie
Ellen van troost

Hans Albers

Theo Smits
Annemieke Vredegoor

de Skoôt
Irene Eekhout

Lisbeth van Lintel

Lisbeth van Lintel

foto’s achtergrond en waar niet vermeld: Astrid Bijster

Fred Weel

Wonderpad

Aernout Bos
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Jan Flink

Lisbeth van Lintel

Afstudeergebieden
nieuwe lichting IVN gidsen
Na het geven van prachtige excursies in de verschillende
afstudeergebieden zijn de cursisten van de natuurgidsencursus geslaagd! Inmiddels is dit gevierd op Texel en is
het diploma uitgereikt.

Sabine Overtoom

Kabouterpad

Geert Veldhuis

het Zanddepot

Syl Bajema
Pieter Hermans

Annetta Kroonenburg
Canny Roelofsen

Geert Pietersen

Ineke Hoffer

Ellen Koning
Theun de Jong

Koopmanspolder
Anna Frederiks
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Activiteitenoverzicht IVN West-Friesland oktober t/m december 2015
Tentoonstellingsthema in ontvangstruimte: Zaden
Foto-expositie Incoteczaal: Vogels uit Costa Rica door
Hans Verhoeven

Start vogelexcursie om 10.00 uur bij het Egboetje, Liederik
15, 1678 JC Oostwoud, afslag Hauwert. Pas schoeisel en
kleding aan. IVN heeft verrekijkers beschikbaar.

Oktober t/m december Inventarisatie Egboetswater
Start op maandag 12 oktober, 9 november en 14 december
om 13.00 uur. Deelname vrij voor volwassenen.
Het Egboetje, Liederik 15, 1678 JC Oostwoud, afslag
Hauwert.

Donderdag 22 oktober Kinderactiviteit: Poppenvoorstelling
Start om 14.00 uur en 15.00 uur bij IVN in de Incoteczaal
van het Streekbos Paviljoen. Mychel Cornelissen beleeft
met zijn kartonnen poppen op kinderformaat allerlei spannende dierenavonturen.

Oktober t/m december Inventarisatie Streekbos
Op zaterdag 10 oktober, 14 november en 12 december van
9.30 uur tot de middag inventariseren.
Verzamelen bij IVN in het Streekbos Paviljoen vanaf 9.00
uur. Deelname vrij voor volwassenen.

Zaterdag 24 oktober Jeugdactiviteit: Door het donkere
bomenbos
Tijdens de landelijke Nacht van de Nachtmanifestatie zoekt
IVN de duistere stilte van het bos op. Pas kleding aan bij
nat weer. Start om 18.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.

Oktober t/m december Paddenstoelenstudiegroep
PWF (op diverse locaties)
Inventariseert met nadien microscopisch onderzoek op
zwammen. Start 12.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen
(of elders). Maandag 5 oktober, 19 oktober, 2 november,
16 november, 7 december en 21 december. Informatie en
opgave Wil Stelling, telefoon 0228 315307.

Zondag 25 oktober Volwassenenactiviteit: Natuurkoffer voor ouderen
Start inloopmiddag om 14.00 uur bij IVN in het Streekbos
Paviljoen. Demonstratie en informatie voor mantelzorgers
over IVN-natuurkoffer voor dementerende ouderen.
Zondag 25 oktober Kinderactiviteit: Herfstverrassingen Egboetswater
Paddenstoelen, winterslaap, bladkleuring, vogelvoer, etc.
Start om 14.00 uur bij het Egboetje in Oostwoud, Liederik
15, 1678 JC Oostwoud, afslag Hauwert.

November en december Knotzaterdagen van de knotploeg ergens in de regio
14 november, 28 november en 12 december om 9.00 uur.
Informatie en opgave Rob Rijswijk 0228 561642.
Zondag 4 oktober Gezinsactiviteit: Spinnen
Herfst is spinnentijd - binnen en buiten. Een spinnenquiz
met opdrachten vanwege het Weekend van de wetenschap. Na de quiz wordt een smakelijke smulspin gemaakt.
Start om 14.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.

Zondag 1 november Gezinsactiviteit: Uilenwijsheid
Luc Smit geeft van 14.00 â 15.00 uur een lezing over uilen
bij IVN in de Incoteczaal SP. Daarna mogen kinderen uilenballen uitpluizen tot 16.00 uur.
Zaterdag 7 november Volwassenen/gezinsactiviteit:
Natuurwerkdag Ecoproject
Start klusdag om 9.00 uur met koffie bij IVN in Paviljoen.
Jongeren onder begeleiding. Gereedschap is aanwezig.
Opgave w.kaagman@ivn-westfriesland.nl of 0228 516367.

Zaterdag 10 oktober Duurzaamheidsfestival in De
Zaagtand Hoorn
Stichting Netwerk organiseert in wijkcentrum De Zaagtand,
Sint Eloystraat 106, 1624 VW Hoorn een manifestatie van
12.00-17.00 uur. IVN doet mee met kraam en wandeling.

Zondag 8 november Gezinsactiviteit: Boekenmarkt bij
IVN
Van 12.00 â 16.00 uur allerlei koopjes voor kleine prijsjes
in de Incotec bovenzaal van het Streekbos Paviljoen.

Zondag 11 oktober Rotary Paddenstoelendag in het
Julianapark Hoorn
Grote manifestatie voor goed doel. O.a. medewerking van
IVN met kraam en natuurwandeling van 11.00-16.00 uur.

Zondag 22 november Volwassenenactiviteit: Wintergasten
Start om 14.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen voor
een wandeling door het Streekbos met KNNV/IVN gidsen.
Thema vogeltrek. Pas schoeisel en kleding aan.

Zondag 11 oktober Gezinsactiviteit: Paddenstoelentocht
Van spekzwam tot elfenbankje. Op zoek in het Streekbos
o.l.v. IVN gidsen. Start om 14.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.

Zondag 29 november Volwassenenactiviteit: Lezing
vogels van Costa Rica
Bijzondere foto-opnames van natuur en vogels in de subtropen door Hans Verhoeven. Aanvang 14.00 uur in de
Incotecbovenzaal in het Streekbos Paviljoen .

Zondag 18 oktober Gezinsactiviteit: Wonderpadwandeling voor slechtzienden
Een ruik-, voel- en hoorwandeling door het Streekbos o.l.
v. een aantal IVN-gidsen langs genummerde routes. Start
om 14.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen.

Zondag 13 december Kinderactiviteit: Vogelvoer voor
wintergasten
Aanvang 14.00 uur in de Incoteczaal Streekbos Paviljoen.

Zondag 18 oktober Gezinsactiviteit: Vogeltrek met
Douwe Greydanus
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Donderdag 24 december Gezinsactiviteit: Alternatieve
kerstnacht
Kerstsfeer in het stro tussen de ooien en hun pasgeboren
lammeren. Open stal van 17.00-20.00 uur op de biologische
kaas- en ijsboerderij Schapenstreek van Marc en Anita van
Alderwegen, De Gouw 57a, 1614 MB Lutjebroek. Bereikbaar via de Kadijkweg.

Vakantietijd
Vakantietijd
Douwe Greydanus, Willem Nijhuis en Ria de Graaf
Op dinsdag 14 juli 2015 werd er een melding gemaakt van
gedumpte katten op het Egboetsterrein.
Het bleek om een moederpoes met 4 kittens te gaan. De
kittens waren 3 à 4 weken oud. Samen met de dierenambulance en leden van het IVN zijn er op woensdag 2
vangkooien geplaatst. De kooien waren vanaf de weg te
zien en zodra iemand van ons een gevulde kooi aantrof
zouden wij direct de dierenambulance bellen.
Donderdag: ' MOEDER POES' gevangen, de 4 kittens
bleven achter.
Vrijdag ging de telefoon.Bleek de poes van de buurvrouw
die de melding had gemaakt in de kooi te zitten.
Zaterdag kassa: woest blazend 3 kittens in de kooi, er moest
er nog 1 zitten. Dit was een slimmerik, haalde het voer uit
de kooi en wandelde er gewoon weer uit. "Neem iets eetbaars mee, want het jonge poesje vergaat van de honger",
meldde Willem. Deze kitten was te licht om de kooi dicht te
laten vallen bij het naar binnen lopen.
Dinsdag, inmiddels een week verder, nog 1 kitten te vangen.
Die zat bij het bruggetje. Voorzichtig er naar toe gelopen,
maar ze sloop achteruit, liep van de walkant en plonsde in
het water. ' t Zwom gelukkig naar de kant. Op handen en
knieën erachteraan en het tussen de rietstengels uitgetrokken. Blazen en bijten, wat was het bang. Naar het Boetje,
in een emmer en een teiltje er bovenop om tot rust komen.
De dierenambulance was in de buurt en kwam al snel het
beestje ophalen. Ook dit katje zou herenigd worden met de
moeder. Eind goed al goed.
" Moet dat nu zo?" , vraag je je af als je geen zin meer
hebt om dieren thuis te verzorgen en dan maar gewoon aan
hun lot over te laten door ze simpel achter een hek te zetten.
Wat kom je dan zelf te kort in het leven of is het de vakantie die voor de deur staat ?
Foto: Ria de Graaf

Tijdens de feestdagen is het IVN gesloten.
Deelname aan activiteiten is kosteloos, tenzij anders vermeld. Men kan een vrijwillige bijdrage geven of lid worden.
Het lidmaatschap kost € 22,50 per jaar. Leden ontvangen
het afdelingsblad Alchemilla en het landelijke IVN-blad
Mens en Natuur.

Duurzaamheidsfestival 10
oktober 2015
IVN West-Friesland doet mee aan het Duurzaamheidsfestival in Hoorn op 10 oktober met een kraampje binnen
en een kringloopwandeling in de buurt.
Voor tijd en plaats zie de meegezonden poster.
Dit wordt de eerste activiteit van het duurzaamheidsgroepje dat we bij IVN West-Friesland hebben gevormd.
Doel: meer aandacht voor duurzaamheid bij alle activiteiten van IVN West-Friesland.
Duurzaamheid zit in de naam van het IVN, maar we doen
er nog niet heel veel mee. Het landelijke IVN heeft een
inspiratieweekend en een inspiratiedag georganiseerd,
waar leden van ons zijn geweest. Met de opgedane
ideeën gaan we aan de slag. Eerst bij het Duurzaamheidsfestival, maar daarna ook tijdens andere activiteiten
van IVN West-Friesland.
Voor meer informatie: Astrid Bijster (zie bestuur)

Provinciale Ledendag 28 november 2015
Astrid Bijster
Op 28 november vindt weer een ledendag plaats voor
alle actieve IVN Leden in Noord-Holland.
Er zijn zoals altijd diverse workshops over allerlei onderwerpen. Het is leuk om te horen hoe andere IVN afdelingen activiteiten organiseren en je doet een hoop nieuwe
ideeën op.
Houd de datum vast vrij. Het programma volgt nog en
zal worden rondgestuurd. Als je mee wil gaan kun je
wachten op de uitnodiging of contact opnemen met Astrid
Bijster.

Ledenmutaties 3e kwartaal
2015
Rob den Hartog
Aanmeldingen
06-08-2015 Mevr. R. Groot, Hoogkarspel
16-08-2015 Dhr. B. Hart, Hoorn
Afmeldingen
15-06-2015 Mevr. F. Nieuwboer-Kroonen, Grootebroek
26-06-2015 Mevr. M. Mamadeus, Enkhuizen
Totaal aantal leden en donateurs: 285
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Najaar expositie

Scharrelkids (Column)

Lisbeth van Lintel

Marianne Ouwerkerk

De najaar expositie heeft als thema: "zaadverspreiding door
planten".
Planten planten zich voort door de verspreiding van zaad
met hulp van onder andere wind, water, zwaartekracht,
dieren en de mens. Sommige zaden hebben ' vleugeltjes',
denk aan het Esdoorn-zaad dat draaiend en tollend naar
beneden valt.
De Klaproos heeft een vruchtje wat lijkt op een doosje met
deksel. Bij rijping springen er gaatjes open en worden de
zaadjes eruit gezwiept.
Kastanjes, walnoten, eikels en hazelnoten vallen uit de
bomen en worden verspreid door muis, Eekhoorn, Gaai en
mens. Een mooi thema voor de komende herfst.
Vergeet niet ook de Incotec-zaal boven te bezoeken, daar
is de foto expositie van Hans Verhoeven te bewonderen.
Tot ziens!

Het IVN is al een paar jaar bezig met het thema Scharrelkids.
De bedoeling is om ze achter hun Playstation, tablet etc.
weg te krijgen.
Wij zijn, zoals zoveel grootouders, ook in het bezit van een
paar kleinkinderen die vierkante ogen hebben. Twee stuks,
10 en 8 jaar oud, mochten een weekje met ons mee kamperen. Nou zijn wij niet van het type: "als de kinderen het
naar hun zin hebben, hebben wij het ook", dus staan wij
met de caravan op een boerencamping in de middle of
nowhere.
Wel staan we aan de rand van het bos en daar is eigenlijk
altijd wel wat te beleven. Tijdens een lange warme wandeling lopen ze zich op een gegeven moment te vervelen en
het kibbelen begint. Ze pesten elkaar met wat stokken maar
opeens is kleinzoon helemaal blij. Hij vindt een stok die
sprekend lijkt op een goede draak van Skylanders, een
Wii-spelletje waarbij de goede draken de slechteriken
moeten verslaan.
Even later vindt kleindochter ook een figuur uit dat spel en
ja hoor, het computerspel wordt in de vrije natuur "natuurgetrouw" nagespeeld. Niks meer vervelen.
Terug op de camping gaat het spel gewoon verder. Kleinkinderen spelen, wij lekker aan een biertje. Opeens is de
rust over. Kleinzoon brullen, z'n zussie heeft zijn stok (lees
draak) stukgemaakt.
" Nou, dan zoeken we toch een nieuwe stok?" zeggen we
troostend." Dat kan niet" gilde hij, "Zo'n mooie vind je
noooiiit meer."
Gelukkig heeft opa in de caravan duct-tape liggen. Na
een paar minuten is de schade hersteld en kan het spel
hervat worden. De kleinkinderen hebben weer plezier en
dus hebben wij het ook.......
Aan het eind van de week worden de kinderen opgehaald
door papa en mama en wat denk je? De stokken moeten
mee naar huis. Het zijn echte Scharrelkids geworden.

Diploma-uitreiking laatste 3
cursisten

Sabine Overtoom, Ellen Koning en Theun de Jong
(foto Astrid Bijster)
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Rietsigaren

Rietsigaren (rubriek ik geef
de pen door...)
Theun de Jong
Het was in de tijd dat opa's en ooms sigaren rookten uit een
mooi houten kistje met een plaatje van een kasteel of een
baardige meneer met een zwierige hoed op het hoofd.
Om iedere sigaar zat een bandje en die bandjes kon je
verzamelen. In die tijd was roken nog niet slecht voor je
gezondheid en stond de woonkamer tijdens verjaardagen
blauw. Als kind wilde je niet achterblijven, maar op de een
of andere manier werden de echte sigaren en sigaretten
buiten jouw bereik gehouden.
Gelukkig was er een alternatief: de rietsigaar. In de zomer
stroopte je de slootkanten af op zoek naar die bruine staven.
Plukken was niet zo eenvoudig, de stelen waren taai. Een
achterovergedrukt keukenmes bracht uitkomst.
Niet zelden met laarzen vol water, rietsigaren stonden toch
verder van de kant dan je dacht, kwam je met je buit naar
huis. En dan begon het wachten.
Om ze te kunnen " roken" moesten rietsigaren eerst goed
drogen. De dunne exemplaren droogden sneller dan de
dikkere. Dan eens eentje proberen. De stengel zo kort
mogelijk afknippen, dan leek het tenminste echt, en de
brand erin. Natuurlijk was je te vroeg en brandde het kreng
niet. Tenslotte waren ze echt droog en ging je met een paar
vriendjes achter een bosje zitten roken. De brandlucht trok
in je haar en je kleren, maar dat gaf niet. Meestal was na
een minuut of tien de lol er wel af en werden de sigaren
uitgedrukt en bleven in het plantsoen achter. De rest van
de bos bleef in de schuur liggen, of deed nog een poosje
dienst als decoratie in een glazen fles, maar na verloop van
tijd verdwenen ze in de vuilnisbak.
Nu weet ik, dat een rietsigaar een lisdodde is en geen Riet.
Dat er twee soorten zijn: de Grote en de Kleine. Dat de
sigaar de vrouwelijke bloeiwijze is. En dat uiteindelijk die
bloem verandert in wollige zaadpluizen, die of door de wind
verspreid zullen worden, of door vogels worden opgegeten.
Maar elke keer, wanneer ik zo' n slootkant vol rietsigaren
zie, komen de herinneringen aan het " stiekeme" sigaren
roken weer naar boven.
Nu geef ik de pen door aan Pieter Hermans.

Cursusnieuws
Astrid Bijster (namens het cursusteam)
Natuurgidsencursus 2014-2015
Op 15 augustus heeft de laatste cursist van de natuurgidsencursus haar eindpresentatie gegeven. Sabine Overtoom
kon vanwege haar zwangerschap en bevalling niet meedoen aan de voorbereiding van de eindpresentaties van afgelopen voorjaar. Ze heeft in haar eentje een kabouterpadwandeling voorbereid. Mentor Beppie heeft Sabine daarbij
ondersteund. Het kabouterpad maakt gebruik van dezelfde paaltjes als het Wonderpad. De wandeling langs het kabouterpad ging prima en zo is ook Sabine geslaagd.
Na afloop kregen Theun de Jong, Ellen Koning en Sabine Overtoom hun diploma Natuurgids uitgereikt en zo hebben
we er in totaal 24 gediplomeerde natuurgidsen bij. Op de middenpagina een indruk van alle eindpresentaties en alle
nieuwe natuurgidsen in actie. Ze hebben anderhalf jaar de Natuurgidsencursus gevolgd met lessen over flora, fauna
en landschap, maar bovendien ook moeten oefenen met presenteren en allerlei opdrachten moeten uitvoeren. In het
voorbereiden van de eindpresentatie is ook veel tijd gaan zitten. Dat plekje op de middenpagina is helemaal verdiend!
Hopelijk gaan we ze regelmatig in actie zien bij het IVN en vinden ze allemaal een plekje waar ze zich thuis voelen.
Groencursus
In het najaar organiseren we een Groencursus. Dit is een basiscursus over insecten, planten, bomen, landschap,
vogels en paddenstoelen. De cursisten krijgen deels theorie over het onderwerp en gaan daarna oefenen met de
leerstof. Ook zit er een aantal praktijkbijeenkomsten bij in en om het Streekbos.
Cursusplannen voor de toekomst
Inmiddels is er een nieuw cursusteam gevormd bestaande uit een deel van het oude team, aangevuld met nieuwe
natuurgidsen. Daarbij hebben we een team met veel kwaliteiten voor het opzetten en uitvoeren van allerlei cursussen
en nascholingen. Dit nieuwe team heeft plannen voor allerlei verdiepende cursussen en nascholingen op het gebied
van duurzaamheid, biodiversiteit, ecologie en didactiek. Ook aan onderwerpen uit flora, fauna en landschap wordt
gedacht. Dit moet allemaal nog opgezet en uitgewerkt worden. Ook zijn er nog niet uitgewerkte plannen voor het
opzetten van een nieuwe Natuurgidsencursus. In volgende Alchemilla’s leest iedereen meer.
Gedicht

Onweder

voor u opgezocht door Joke Tilgenkamp

Zwoele onweersdag.
Geen windje vertelt
dat straks onweer opwelt.
Donderkoppen zwellen,
tot kolossale wolken.
Het wordt donker, kil,
het weder heeft zijn gril.

Flitsend licht,
spookachtig zicht.
Oorverdovend gekletter,
regenval, gespetter.
Daarna….een blauwe lucht.
Een weergave van rust,
warmte geblust.

Onweersbui,
stromende regen
komt moeder aarde tegen.
Bliksemschichten, vuurwerk,
donderslagen zo sterk.
De aarde trilt,
de mens rilt.

Een wolk drijft vredig voorbij
en knipoogt naar mij.

Yvette van Avermaete (2009)
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