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Voorwoord
 
We hebben nu een wat ongebruikelijke zomer achter de rug wat
weer betreft, na jarenlang veel te droog nu enorme hoosbuien
met als gevolg plaatselijke wateroverlast hier en gigantische
wateroverlast elders.

Wat onze activiteiten betreft zijn we weer iets dichterbij normaal
gekomen; we hebben in ieder geval weer wat excursies van
werkgroepen gehad.

In dit Hoornblad worden ook een (zeer beperkt) aantal algemene
excursies aangekondigd. Alle excursies zijn in ieder geval nog
zonder gezamenlijke rit ernaar toe, ieder wordt geacht op eigen
gelegenheid te komen.

De wintermaanden zijn ook de maanden van de lezingen.
Het bestuur heeft erg zitten wikken wegen of we de ‘gewone’
lezing in het ons bekende zaaltje in  Wijkcentrum de Kersen
boogerd zouden kunnen houden. Wij zijn echter tot de conclu
sie gekomen dat dat nog niet verantwoord is; het is een erg laag
zaaltje met slechte ventilatie en veel van de gebruikelijke bezoe
kers van onze lezingen zijn niet meer de jongsten, dus redelijk
kwetsbaar voor Corona. We hadden het kunnen aanzien en al
leen dit kwartaal via zoom lezingen houden en het volgende
kwartaal nog even open houden, maar we hebben voor duide
lijkheid gekozen en gaan het hele seizoen via zoom onze lezingen
houden, net als vorig jaar. Een voordeel (naast de vele nadelen)
is dat het makkelijker is om mensen een lezing te laten geven
die ver weg wonen.

Zoals ik al schreef in het vorige Hoornblad houden we de korte
re lezing door eigen leden in stand. We hebben daar denk ik ook
een leuk afwisselend programma voor gevonden: Zeevang/ Eifel/
Libellen/ Oersheim/ Ecoterrein/ Stinzeplanten.
Voor informatie over alle lezingen van dit kwartaal: zie de alge
mene activiteiten.

Het enige wat we (voorlopig) wel in het wijkcentrum plannen
(naast werkgroep-bijeenkomsten) is de Jaarvergadering, met
echte aanwezigen vergaderen is toch wel heel wat prettiger. Ik
kom daar nog op terug in het volgende Hoornblad.

We zijn altijd gewend om een Nieuwjaars-wandeling te houden.
Wat daar dit jaar van komt is nog helemaal onzeker, houdt de
Nieuwsbrief in de gaten voor verdere informatie!

Ik wens allen een mooie winterperiode en (hoewel ver weg) een
goed en gezond 2022

Anneloes ter Horst.
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Steltkluut, foto: Marjan van den Braak
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Agenda

Oktober     pagina

zaterdag 2 Euro birdwatch 8

maandag 11 Lezing  4

woensdag 13 Plantenwerkgroep 5

donderdag 14 Vogelwerkgroep 8

maandag 18 Insectenwerkgroep 6

dinsdag  19 mini-lezing over de Eifel 4

zaterdag 23 Paddestoelenexcursie 4

November      

zaterdag 6 Natuurwerkdag 4

maandag 8 Lezing weidevogelbescherming in Wieringen 4

woensdag 10 Plantenwerkgroep 5

donderdag 11 Vogelwerkgroep 8

zaterdag 13 Vogelexcursie "de Putten" 4

dinsdag  16 mini-lezing over libellen 4

maandag 22 Insectenwerkgroep 6

December      

donderdag 9 Vogelwerkgroep 8

maandag  13 Lezing "het leven van een boswachter" 4

Gammauiltje, foto: Ted van der Bruggen
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Algemene activiteiten
 
 

Let op ! Alle lezingen zijn uitsluitend te volgen via zoom. Aanmelden kan bij Jan-Pieter de Krijger E: n.h.secretaris@hoorn.
knnv.nl Informatie over zoom vind je op de site onder lezingen.

Het onderwerp van de lezing op maandag 11 oktober is nog niet
bekend. Houd de niewsbrief goed in de gaten.

Op dinsdag 19 oktober verzorgt Egbert Baars een mini-lezing
over de Eifel

Zaterdag 23 oktober Paddestoelenexcursie

Marco van der Lee neemt onze deze dag mee om paddenstoelen
te kijken in het Dijkgatsbos.
We verzamelen om 9.30 uur bij het Wandelpunt (= parkeerter
rein bij de djik).
Opgave en inlichtingen: Marco van der Lee M:06 231 49 870; E:
marcovanderlee@quicknet.nl
 

Op zaterdag 6 november is het weer zo ver, de landelijke na
tuurwerkdag vind plaats !

Als vereniging doen we al 22 jaar mee en dus ook dit jaar weer.
We starten om 9.30 uur en gaan door tot 13.00 uur of stoppen
eerder als het werk gedaan is.
Wat gaan we doen? Maaien, maaisel opharken, greppels uitscho
nen en wat er nog meer te doen is.
Koffie en fris met wat lekkers wordt geregeld en gereedschap is
voorhanden maar kaarsen en eventueel regenkleding moet u
zelf verzorgen.
Opgeven kan via www.natuurwerkdag.nl. Daar kunt u doorklik
ken naar het Landje van Naber.

Zaterdag 13 november: Excursie de Putten

Deze dag gaan wij als vogelwerkgroep op pad bij goed weer naar
de Putten, gelegen tussen Petten en Camperduin. In de 19e eeuw
is het natuurreservaat de Putten ontstaan bij Hargen- en Pette
merpolder. De klei uit de putten werd gebruikt door de dijkwer
kers om de dijken van de Hondbossche zeewering te verstevigen
en op te hogen van wege de stijgende zeespiegel.
In de Putten is het water brak door een mengsel van regen en
zoutwater dat onder de dijk doorsijpelt. Dit brakke water bevat
veel voedsel voor de aanwezige vogels. Er komen hier veel vogels
die op trek zijn en hier aansterken voor of na hun lange reis.
Vanaf de Hondsbossche zeewering is goed te bekijken welke
soorten er in dit jaargetij aanwezig zijn.
Vertrek om 09:00 uur op nader te bepalen locatie, afhankelijk
van de voertuigindeling. Duur van de excursie is afhankelijk van
wat er zoal te zien is en duurt tot na de middag. Wie mee wil is
verplicht zich aan te melden bij Douwe Greydanus. T: (0228) 72
01 19, M: 06 147 34 554., E: D.Greydanus@quicknet.nl

Maandag 8 november Lezing over weidevogelbescherming op
Wieringen.

Wim Tijsen (coördinator weidevogelbescherming bij Landschap
Noord Holland) vertelt vanavond over de ontwikkelingen van de
weidevogelpopulaties op Wieringen. Hij zal tijdens deze lezing
de resultaten presenteren van de bescherming van weidevogels.
Met filmbeelden zal hij o.a. duidelijk maken wat weidevogels
nodig hebben en met wat voor problemen de vogels te maken
krijgen. Verder geeft hij antwoord op de vraag of ganzen en
weidevogels samen kunnen gaan. Belangrijkste onderwerp van
deze lezing zal zijn hoe de ontwikkeling van dertig jaar weide
vogels op het voormalige eiland is geweest, en welke factoren
daar een belangrijke rol spelen.

Op dinsdag 16 november verzorgt Eric de Vroome een mini-
lezing over libellen.

13 december Lezing over het leven van een boswachter

Wendy de Vroome (boswachter bij Staasbosbeheer in het
Vechtdal) hebben we bereid gevonden om de lezing van vandaag
te verzorgen.
Zij beschrijft de lezing, op geheel eigen wijze, als volgt.
De natuur zit in mijn bloed, mijn DNA. Van grootvader naar
vader naar dochter. Een vrouwelijke boswachtersdochter. Maar
wat houdt dat eigenlijk in? In dit sprookje zal ik jullie vertellen
hoe het romantische boswachtersleven is. Of zit er misschien
een addertje onder het gras? Hangend aan de pootjes van de Rode
wouw gaan jullie zien wat er gebeurt in het Vechtdal. En mis
schien stappen we nog wel over naar de Zeearend die ons de
IJsselvallei kan laten zien.
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Plantenwerkgroep

Vorig jaar hebben we elkaar helemaal niet live gezien: alleen
excursies met z’n tweeën en alle winterbijeenkomsten via zoom.
Het was mooi dat we dit alternatief hadden, maar het is toch
makkelijker en prettiger om elkaar echt te ontmoeten.

Inmiddels hebben we wel weer gewoon excursies gehad.
Na één van de laatste excursies hebben we overlegd over onder
werpen voor de winter.

Normaal hebben we onze winterse binnen-bijeenkomsten afwis
selend bij mensen thuis; dit lijkt echter toch nog wat link, je zit
dan toch wel erg dicht op elkaar.
We zullen daarom dit seizoen onze binnen-bijeenkomsten
houden in Wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1 in
Hoorn (hetzelfde gebouw waar we in normale tijden onze lezin
gen hebben); het is gelukt om een zaaltje (zaal 4) te reserveren
op onze gewoonlijke tijd van 14:30-16:30.

We zullen op de volgende data bijeen komen:
Woensdag 13 oktober
Deze middag gaan we kijken hoe het met onze grassenkennis zit.
Neem zo mogelijk wat grassen mee (al dan niet gedroogd). Er
groeit deze tijd nog best wel wat. We zullen zorgen dat er ook
een binoculair aanwezig is om de details goed t ekunnen zien.

Woensdag 10 november
Onze ‘traditionele’ fotomiddag. Neem foto’s mee (op stick!) van
planten die je ons wilt laten zien.
In ieder geval zal Yvonne weer twee series planten-foto’s laten
zien, van de anjer- en van de klokjes-familie

Woensdag 12 januari
Als er weinig meer aan planten te zien valt, vallen de mossen en
korstmossen des te meer op: neem materiaal mee, dan gaan we
daar ter plekke naar kijken. Voor binoculairs wordt gezorgd.

Vast voor de agenda: 16 februari zal onze laatste binnen-bijeen
komst van dit seizoen zijn.

Omstreeks kerst/ nieuwjaar wordt altijd de ‘eindejaars-planten
jacht’ georganiseerd. Dit betekent een uurtje op zoek gaan naar
bloeiende planten.
Let op de nieuwsbrief van december, daar zal meer informatie
instaan over plaats en tijd.
Als je je nog niet hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief: doe dat
dan nu.

Meer informatie en opgave voor deelname aan onze bijeenkom
sten: Anneloes ter Horst M:06 176 28 020; E:anneloes59@planet.
nl

Anneloes ter Horst
 

 
 

Kaardebol, foto: Marjan van den Braak

Kleine wolfsklauw, foto: Clemens Appelman
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Insectenwerkgroep

Bruine winterjuffer, foto: Fred Weel

De Vlinderstichting beloofde ons in juli een ware explosie aan
vlinders. Helaas, viel dat in onze regio een beetje tegen, eigenlijk
zien we in de tweede helft van juli en in augustus pas een toe
name aan dagvlinders. Maar aan veel verschillende soorten
ontbrak het. Toch zijn er heel veel Atalanta’s gesignaleerd en
tot mijn grote vreugde fladderde er ook aardig wat Kleine vossen
in de omgeving. Het lijkt erop dat het Scheefbloemwitje zich in
Nederland gesetteld heeft en in ons gebied is dit dan het vierde
soort waar we in de toekomst op moeten letten. Bij de Vlinder
stichting kun je de verschillen goed zien, want determineren
blijft lastig. Het Kleine koolwitje is veel gezien, de andere soorten
een stuk minder. De Dagpauwoog was dit jaar de grote verliezer,
vermoedelijk door de koude en regen is deze mooie vlinder
weinig gespot. Daar gaat het dus slecht mee. Aan kruidenrijke
bermen ontbrak het niet alhoewel verruiging op de loer lag door
de vele regen en de merkwaardige zwoele dagen eroverheen.
Braamstruiken en brandnetels breiden zich met dit weer in een
razend tempo uit. En dat is dan weer slecht voor de biodiversiteit
want zo houden we maar weinig soorten over. Hopelijk zijn er
volgend jaar wat meer inheemse kruidenrijke (meerjarige) ak
kerranden dan kan de insectenwereld zich weer een beetje
herstellen. Dat is hard nodig want zonder hen kunnen we niet
leven.
 
Insectenexcursie

Op 14 augustus is er een insectenexcursie gehouden in het Eg
boetswater. De dag begon met wisselende bewolking en enkele
spatjes. Niet echt ideaal voor de insecten. In de luwte van de
parkeerplaats, het start- en eindpunt vlogen er een zestal Bonte
zandoogjes. Met vijf man gingen we op weg en zagen al gauw
diverse Kustsprinkhanen. In de nabijheid van de luwte van ho
gere bomen en met wat zonneschijn kwamen de eerste libellen
tevoorschijn. De eerste die op naam gebracht kon worden was
een Bloedrode Heidelibel. Ook de eerste dag- en nachtvlinders
werden genoteerd. Het weer werd steeds mooier en we kwamen
ook steeds meer insecten tegen. Gelukkig viel het mee met de
Goudoogdazen. De gewenste Houtpantserjuffers en Gehakkelde
aurelia lieten zich mooi zien. Helaas wou een Aaskever niet op
de foto. Waarschijnlijk was het een Krompootdoodgraver. Als
afsluiter ontdekten we een fraaie soort voor ons werkgebied: een
Bruine winterjuffer. Fred Weel heeft er een mooie foto van
kunnen nemen. In totaal konden we 7 soorten dagvlinders, 3
soorten hommels, 7 soorten libellen/juffers, 7 soorten nachtvlin
ders en 5 soorten zweefvliegen determineren.

Nachtvlinders
 
Vanaf 9 juli is het nachtvlinderonderzoek in klein comité weer
opgestart. De resultaten vallen in aantal exemplaren en aantal
soorten niet tegen. Echt zwoele nachten hebben we tot op dit
moment nog niet gehad. Kou, wind en regen wel, waardoor we
twee maal eerder gestopt zijn als de gebruikelijke 01.00 uur. Het
lijkt erop dat de Buxusmot in onze omgeving minder talrijk is
als vorig jaar, al komt er mogelijk een nieuwe piek aan. Specta
culair blijven de grote soorten als Rood weeskind, Populieren
pijlstaart en Groot Avondrood. De micro’s hebben ook hun
charme, vooral omdat de determinatie meestal lastiger is. Leuk
is dat de Waddenkaartmot op meerdere locaties is vastgesteld.
De aanwezigheid van de mogelijk landelijk zeldzame Esdoorn
vruchtmineermot als imago is een leuke verrassing.
 
Helaas heeft het virus er voor gezorgd dat we weinig excursies
hebben gehouden, maar misschien gaat het volgend jaar weer
beter. Voor info over de nachtvlinderavonden moet je bij Ad
Roobeek zijn.
E: ad.roobeek@ziggo.nl
Of volg onze Nieuwsbrief.
De volgende werkgroepbijeenkomsten zijn hopelijk weer op 18
oktober, 22 november en 17 januari 2022 (Suyderbraeck).
Aanmelden is verplicht. Het is even afwachten hoe we dat gaan
doen! Maar wil je meer weten over onze activiteiten neem dan
contact op met mij. T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl.

Henny van der  Groep (met een bijdrage van Ad Roobeek)
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Zoogdierenwerkgroep

Aan buitenactiviteiten is de afgelopen periode weinig gedaan.
Tijdens de nachtvlinderinventarisaties op diverse locaties in ons
waarneemgebied zijn wel vleermuizen waargenomen. Afgezien
van een wandeling door het Wilhelminapark in Enkhuizen is er
geen gerichte inventarisatie gedaan. De vleermuiskasten zijn en
worden wel gemonitord.
 
Wel is door Ad en mijzelf gereageerd op de melding van de
waarschijnlijke aanwezigheid van vleermuizen in Broekerha
ven. Op 30 juli togen wij ’s avonds naar het gemelde adres om
de uitvliegperiode te ervaren. Er vloog één Gewone dwergvleer
muis uit. Daar vrouwtjes normaliter in groepen slapen gaat het
waarschijnlijk om een mannetje.
Daarna zijn we via het Streekbos terug gegaan naar huis. In het
Streekbos troffen we 2 Konijnen en een Huiskat aan op de par
keerplaats van het zuidwestelijk deel. Het weer hield niet echt
over en gingen daarom maar snel terug naar huis.
 
De activiteiten van de zoogdierwerkgroep blijven voorlopig nog
op een laag pitje. Er zijn tot nader order geen binnen-bijeenkom
sten of activiteiten gepland. Voor wat excursies betreft, zie de
website van de KNNV of volg het nieuws in de nieuwsbrief.
 
Voor verder informatie over zoogdieronderzoek, kunt u terecht
bij Fred Weel, M: 06-48664025, E: fredweelroop@ziggo.nl.
 
Tekst en foto's: Fred Weel
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Excursies
Nu meer mag en kan kunnen wij wel weer denken aan een vogel
excursie. Heeft u tips voor bepaalde jaargetijden dan verneem
ik dat graag.
13 november Vogel excursie de Putten zie elders in het blad.

Euro Birdwatsch 2021
Op 2 en 3 oktober staan de trektelposten weer op scherp. Ook
bij vuurtoren ‘de Ven’ wordt op zaterdag geteld van af het
ochtend gloren (6:45) tot (in) de middag.                    
Wil je ook eens komen kijken hoe dat in zijn werk gaat ? Kom
naar de Ven, dan kan ik u inlichten hoe het in zijn werk gaat.

Vogelwerkgroep bijeenkomst
Worden gehouden op donderdag 14 oktober,11 november en 9
december. Zet het alvast in je agenda.                                        
                                                             
De bijeenkomst wordeen gehouden in wijkcentrum Kersenboog
erd, Brederodegracht 1 Hoorn. Zaal is open om 19:45 uur aan
vang 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur.
Voor deelname aan de werkgroep is aanmelding vooraf bij de
coördinator verplicht,
T: 06147 34 554, E: d.greydanus@quicknet.nl. Het maximum
aantal deelnemers is 15.

Hopelijk dat het wij deze bovenstaande regel kunnen schrappen
als het licht op groen gaat.

Voor meer informatie houdt de site en mailing goed in de gaten.

Douwe Greydanus
 
 

Er komt weer wat leven in de brouwerij zullen wij maar zeggen.

Ook rees de vraag: kunnen wij weer bijeen komen in het Wijk
centrum en willen de leden dat nu nog  wel na een lange rust
periode ?  Er werd positief op gereageerd.

Vogelkijkdag Twisk
Zaterdag 7 augustus is de kijkdag geweest zie verslag elders in
het blad.

Huiszwaluwen 2021
Het is een droevig jaar geworden met een behoorlijke terugloop
van bezette nesten. Naar de oorzaak is het op dit moment nog
gissen en we zullen ook nog moeten zien hoe het landelijk is
uitgepakt. Zelf heb ik er een zwaar hoofd in voor dit jaar.

Vogel projecten zijn ook gewoon doorgegaan en een ieder heeft
zijn of haar steentje bij gedragen om tot een overzicht te komen
voor de instanties waaronder SOVON.

Het broedseizoen voor Koolmezen was ook niet helemaal zoals
gehoopt.
In bepaalde kasten zijn mezen op eieren dood gevonden tijdens
het broeden.                          
Is het te koud geweest en konden ze niet voldoende voedsel
vinden tijdens het broedproces ? Helaas is het te laat om deze
vogel door te sturen naar het DWHC (Dutch Wildlife Health
Centre)  Utrecht voor onderzoek naar de oorzaak.

Vogelwerkgroep

Rietgors, foto: Douwe Greydanus

Huiszwaluwen, foto: Douwe Greydanus
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Huiszwaluw in het nauw

Huiszwaluwen hebben het zwaar en maken gevaarlijke tochten
om elders te komen om te overleven. Maar het gevaar is overal

aanwezig, dat bewijst het onderstaande verhaaltje

Deze huiszwaluw lag op het pad van de buren hulpeloos omdat
hij niet meer kon vliegen. 1 Vleugel zat met 4 vleugelpennen
aan z'n staart vast. Waarschijnlijk met spinrag en wat plakkerig
spul.                                                                                                 

                                         
Mijn zoon Rob heeft het voorzichtig schoon gemaakt en 4 van
de beestjes die verantwoordelijk waren voor het plakkerige spul
verwijderd.

Er werd gevraagd wat de naam was van dit beestje en de experts
Ad en Ruud dachten aan een Sprinkhaan/ krekelachtige.           
                                                                 
Vermoedelijk zijn deze ook in het web terecht beland en niet
meer los gekomen.                     
Na de schoonmaak vliegt de huiszwaluw weer in de lucht zonder
schade aan zijn verenpak.

Tineke Horstman.

In de tuin van een voormalig bestuurslid van onze afdeling aan de Dorpsweg in Oudendijk heeft een Ransuil gebroed en jongen
grootgebracht. Een bijzondere plaats voor een dergelijk broedgeval.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Lief en leed in de vogelwereld
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Het Egboetswater
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Herfstgevoel

foto's: Ted van der Bruggen en Roel Kemmers
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Vogelkijkdag Twisk 

Op zaterdag 7 augustus was het eindelijk zover; de eerste vogel
kijkdag van het jaar 2021 kon worden gehouden.  
Samen met Landschap Noord-Holland hebben wij van de KNNV-
afdeling West-Friesland deze dag georganiseerd.
Om 09:30 uur stond Boswachter Roelf Hovinga al met de info
aanhanger te trappelen van ongeduld bij het informatie bord
aan het Marepad.

Deze dag stond in het teken om zoveel mogelijk passanten c.q.
vogelaars het een en ander mee te geven van wat er zoal te zien
en te beleven is in en om dit prachtige gebied dat LNH in beheer
heeft.
Veel vogelaars bezoeken dan ook dit gebied al veelvuldig omdat
er leuke soorten zoals doortrekkers en aansterkers te zien zijn.
De laatste dagen voor 7 augustus werden er de Grauwe Franje
poot, Baardman en Zwarte Ruiter gezien of gehoord. Nu maar
hopen dat het ook deze dag gaat lukken om deze leuke soorten
te zien.
Er stond windkracht 5 en dreigende luchten trokken over ons
heen.

Uit Den Helder kregen wij nog ondersteuning van 4 vrijwilligers
c.q. Kadi zorgdragers voor de koffie en gidsen. Ook Ruud en Peter
waren er op tijd bij ondanks dat Ruud ervoor nog tot 01:00 uur
zaterdagmorgen. aan het nachtvlinderen was geweest bij het
Hertenkamp (v.h. de Witteschuur) te Enkhuizen
In de aanhanger was veel informatie te bekijken en konden de
mensen foldermateriaal meenemen.

In de morgen bleef het rustig met een enkele snelle fietser of
hartloopster die snel het hazenpad kozen na een korte groet.
Wij hadden zoiets van komt er nog iemand kijken of is men bang
voor de dreigende buien.                        
Gelukkig kwamen in de middag al wat belangstellende vogelaars
uit Oosthuizen aanschuiven en wierpen een blik op het bord van
de inmiddels getraceerde vogels in het gebied. Dat waren op dat
moment ongeveer 45 soorten.
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Nadat er nog enkele bezoekers waren aangesloten ging Roelf op
pad om meer vogels te laten zien die achter het eiland verscho
len zaten. Kijkend op buienradar zagen wij dat dreigende luchten
en zware buien om ons heen trokken met af en toe een donder
slag.
Plots begon het wat te spatten. Snel de flipover met de opge
schreven soorten onder de klep van de aanhanger gezet en toen
was het gelijk alweer droog.

Uiteindelijk kwamen er nog wat meer belangstellenden bij de
locatie waar wij stonden aangewandeld. Het werd gezellig en
men maakte ook gretig gebruik van de opgestelde telescopen en
de uitleg.
     
Nadat de eerste groep was teruggekeerd van de excursie is Roelf
wat later met nog een groep op pad gegaan,
Ook daar werd weer behoorlijk wat tijd aan besteed en eenieder
zal wel aan zijn lippen hebben gehangen terwijl de telescopen
op de Lachstern gericht stonden.
Wij hadden de indruk dat ze vastgeroest stonden maar ruim na
16:00 uur kwam er leven in en keerde men voldaan terug. In
tussen hadden wij alvast het grootste deel van het materiaal
opgeruimd.
Bij het mobiele Informatiecentrum konden de aanwezigen een
blad van beide organisaties bewonderen en meenemen. 

Uiteindelijk eindigden wij met 57 soorten op de lijst. Nadat de
lijst werd gepubliceerd kreeg ik de vraag van Fred Weel: waren
er geen Kemphanen? En ja hoor, die liepen bijna over onze
voeten op het zgn. eilandje bij het infobord. Dus zo zie je maar
weer; de eenvoudigste vogel wordt gewoon vergeten te noteren.

Dus kwamen wij nu  op 58 soorten uit terwijl op 3 aug 2019 wij
65 soorten scoorden.

Tekst en foto's Douwe Greydanus
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Bijzondere waarnemingen

WANNEER WAT WAAR WIE

24-07-2021 Aardappelprachtblindwants Waterberging Twisk Douwe Greydanus

02-08-2021 Argusvlinder Polder het Grootslag Douwe Greydanus

07-06-2021 Beflijster Andijk Douwe Greydanus

10-08-2021 Berkensmalsnuit Lutjebroek Ad Roobeek

29-07-2021 Bloedrode heidelibel Klokkeweel Fred Weel

06-07-2021 Boomsprinkhaan Andijk Douwe Greydanus

18-07-2021 Boomvalk Andijk Douwe Greydanus

13-06-2021 Bosrietzanger Lutjebroekerweel Ad Roobeek

24-07-2021 Bosruiter Lutjebroek Ad Roobeek

11-07-2021 Braamsluiper Lutjebroek Ad Roobeek

20-08-2021 Casarca Vooroever Douwe Greydanus

06-08-2021 Eikenprocessierups MEC Hertenkamp Insectenwerkgroep

25-06-2021 Gele tijger Andijk Douwe Greydanus

08-08-2021 Grote blauwkopworm Egboetswater Douwe Greydanus

15-06-2021 Grutto Waterberging Twisk Ad en Fred

17-06-2021 Havik Vooroever Douwe Greydanus

13-07-2021 Kemphaan Waterberging Twisk Douwe Greydanus

09-08-2021 Kerkuil Polder het Grootslag Douwe Greydanus

11-08-2021 Koninginnenpage Kersenboogerd Yvonne Gravendijk

20-08-2021 Krabbenscheer De Weelen Douwe Greydanus

30-08-2021 Lachstern Nesbos Fred Weel

03-07-2021 Ligusterpijlstaart Wervershoof Douwe Greydanus

07-07-2021 Meikever Polder het Grootslag Douwe Greydanus

15-06-2021 Oeverzwaluw Waterberging Twisk Douwe Greydanus

04-06-2021 Oranjetipje Hoogkarspel Fred Weel

12-08-2021 Pauwoogpijlstaart Wijsendijkje Floor en Huub Onnouw

24-06-2021 Steenuil Andijk Douwe Greydanus

03-08-2021 Struiksprinkhaan Lutjebroek Ad Roobeek

08-08-2021 Vergroeide kogelzwam Egboetswater Douwe Greydanus

10-07-2021 Vos De Weelen Douwe Greydanus

12-07-2021 Waterral Waterberging Twisk Fred Weel

15-07-2021 Windepijlstaart Kersenboogerd Yvonne Gravendijk

23-08-2021 Witgat Polder de Kolk van Dussen Douwe Greydanus

26-07-2021 Zomertaling Waterberging Twisk Fred Weel

29-07-2021 Zwartsprietdikkopje Polder het Grootslag Douwe Greydanus

14 KNNV Hoorn/West-Friesland



Adressen afdeling Hoorn/West-Friesland

Coördinatoren 
Insectenwerkgroep
Henny van der Groep, Yellowlaan 24, 1695 HV Blokker
T: (0229) 24 95 46, E: henny@watersnuffel.nl
Plantenwerkgroep
Anneloes ter Horst, Dorpsstraat 59, 1713 HB Obdam
T: (0226) 45 29 90, M: 06 176 28 020, E: anneloes59@planet.nl
Vogelwerkgroep
Douwe Greydanus, Julianastraat 9, 1619 XG Andijk
T: (0228) 72 01 19, E: d.greydanus@quicknet.nl
Waterlevenwerkgroep
Vacature
Zoogdierenwerkgroep
Fred Weel, De Roop 12, 1616 SC Hoogkarspel
M: 06 486 64 025, E: fredweelroop@ziggo.nl
O&A commissie
Michel Kleij, Lijndraaier 149, 1625 ZV Hoorn
T: (0229) 23 05 24, E: mkleij@hetnet.nl
Excursies
Anneloes ter Horst, Dorpsstraat 59, 1713 HB Obdam
T: (0226) 45 29 90, M: 06 176 28 020, E: anneloes59@planet.nl
Lezingen
Jan-Pieter de Krijger, Weidemolen 98, 1622 KE Hoorn
M: 06 216 95 992, E: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl
Public relations
Jan-Pieter de Krijger, Weidemolen 98, 1622 KE Hoorn
M: 06 216 95 992, E: pr@hoorn.knnv.nl

Informatie en aanleveren kopij voor Het Hoornblad
 
Oplage 280 exemplaren.
Verschijnt 4x per jaar (januari, april, juli en oktober).
Sluitingsdatum kopij voor het winternummer: 1 december 2021.
De teksten moeten het liefst niet voorzien zijn van opmaak. Het fotomateriaal dient minimaal 2.000 pixels breed en/of
hoog te zijn. De foto's mogen niet in de aangeleverde tekst geplaatst zijn.

Bestuur 
Voorzitter 
Anneloes ter Horst, Dorpsstraat 59, 1713 HB Obdam
T: (0226) 45 29 90, M: 06 176 28 020,
E: voorzitter@hoorn.knnv.nl
Secretaris
Egbert Baars, Yellowlaan 24, 1695 HV Blokker
T: (0229) 24 95 46, E: secretaris@hoorn.knnv.nl
Natuurhistorisch secretaris
Jan-Pieter de Krijger, Weidemolen 98, 1622 KE Hoorn
M: 06 216 95 992, E: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl
Penningmeester & Ledenadministratie
Eric de Vroome, Veenrug 17, 1687 WN Wognum
M: 06 301 77 933, E: penningmeester@hoorn.knnv.nl
Rekeningnummer: NL50 RABO 0121 7968 17
Leden
Tineke Horstman-Kooijman, James Grievelaan 6
1695 HX Blokker, T: (0229) 23 53 35, E: tineke_koo@hotmail.com
Douwe Greydanus, Julianastraat 9, 1619 XG Andijk
T: (0228) 72 01 19, E: d.greydanus@quicknet.nl
Roel Kemmers, Boekerij 32, 1695 JB Blokker
T: (0229) 29 82 08, E: rkemmers@kpnmail.nl

De Specht
 
Bij de Specht zijn alle modellennestkasten en dierenholen vrijwel uit voorraad leverbaar. Bovendien zijn ook allerlei voersilo’s
en zogenaamde poppenkasten (om uit rupsen vlinders op te kweken) verkrijgbaar. 
 
Naast de Huiszwaluw-nestkommen heeft 'De Specht' ook een Huiszwaluwtil voor op houten paal of stalen buis in het assortiment.
 
Kom gerust eens kijken in Blokker bij Evert Kunst en bel zo mogelijk tevoren of het schikt. 
 
Westerblokker 132a, 1695 AL Blokker, T: (0229) 23 15 68, M: 06 238 33 276, E: despechtnestkasten@hotmail.com.
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Natuurliefhebber?
 
Enthousiast over mooie dingen die je in de natuur ontdekt hebt
en wil je die ervaring graag met anderen delen?
Of vind je het buiten prachtig maar zou je wel wat meer willen
weten over dat landschap, zo’n plant of dier........
 
Doe dan mee met de KNNV!
De vereniging voor veldbiologie
 
Het is een club van actieve natuurliefhebbers.
Zo veelzijdig als de natuur, zo veel zijn de activiteiten van de
KNNV!
 
Naast het programma van de plaatselijke/regionale afdelingen
biedt de landelijke organisatie onder andere:
- het verenigingsblad Natura (4x per jaar)
- kampen en reizen
- allerlei werkgroepen (o.a. landschap, korstmossen)
- publicaties voor ledenprijs
 

- KNNV-lid (1 persoon € 36,00 per jaar)

- Gezinslid (meer dan 1 persoon op hetzelfde adres € 47,00 per
jaar)

- Jeugdlid (tot en met het jaar waarin je 25 wordt: € 20,00 per jaar)

Wil je “Het Hoornblad”
vaker ontvangen?
 
Meld je dan aan via onze website, of bij de ledenadministratie 
E: penningmeester@hoorn.knnv.nl. Je bent dan ook automatisch
lid van de landelijke KNNV.
 
De kosten voor het lidmaatschap bedragen:

 

www.editoo.nl


