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Voorwoord

H

et is duidelijk, dat 2020 en 2021
onvergetelijke jaren zijn geweest.
We zijn allemaal een beetje
klaar met alles, wat met Corona te maken heeft. Er is onder de leden grote
behoefte om weer iets buiten te gaan
doen, merk ik. We hebben dat gezien bij
de oproep om te zien hoe kerkuilen
geringd worden. Hierbij waren meer
dan 60 mensen aanwezig, een record
aantal. Wat was iedereen enthousiast.
Ook voor de beperkte oproep voor
het verwijderden van de bomenopslag

in het rietland waren er genoeg leden,
die de handen uit de mouwen wilden
steken. Dus als we op zaterdag 6 november onze eerste werkdag houden
verwacht ik een grote opkomst
Om het contact met de leden te
onderhouden zijn we gestart met het
versturen van korte nieuwsbrieven met
de titel “Leuke en bijzondere waarnemingen en meer”. Het leuke daarvan is,
dat steeds meer leden een bijdrage leveren van leuke en bijzondere waarnemingen. Er is echter 1 ‘ho everancier’ en

dat is Mirjam Pleijster, zoals jullie hebben
kunnen zien. Dank je wel Mirjam.
Ook leuk dat er zoveel reacties komen van de leden en hun waardering
voor deze nieuwsbrief. Het voorziet
blijkbaar in een behoefte. We gaan er
voorlopig nog even mee door, hoewel in
de komende tijd de frequentie iets zal af
nemen, omdat er ‘s winters nu eenmaal
minder insecten en bloemen te zien zijn
We verwachten op korte termijn
weer met excursies te starten. En op 17
december staat de midwinterlezing gepland met als onderwerp “De purperreiger”. Het leek ons leuk om vanwege
de vestiging van een nieuwe purperreigerkolonie hier meer aandacht aan te
geven. En als nieuwtje staat er voor
komend voorjaar ook nog een plantencursus gepland. Leuke vooruitzichten dus
Eindelijk: de Natuurgroep gaat weer
bruisen
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Tekst: Ben van der Hors
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Een purperreigerkolonie in Kockengen
dan de volwassen vogels
Een bekende met een drone was vervolgens bereid om foto’s te maken boven de kolonie – daarbij voldoende
hoogte in acht nemend. Deze foto’s zijn
vervolgens beoordeeld door Henk van
der Kooij, binnen SOVON dé specialist
in Nederland op het gebied van kolonievogeltellingen en landelijk purperreigercoördinator. Op basis van de foto’s
schatte hij het totaal aantal nesten op 8
Een nieuwe kolonie past overigens binnen het landelijke beeld dat het goed
gaat met de purperreiger in Nederland.
Het totaal aantal broedparen in 2019
was naar schatting 975 - 1000. Dieptepunt was 1990 met 220 broedparen. De
laatste keer dat purperreigers in Kockengen broedden was begin jaren ’70.
Een mooie aanwinst voor onze rietlanden en hopelijk een blijvertje!

Purperreiger juv, Kockengen
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e afgelopen jaren heb ik regelmatig broedvogelinventarisaties
gehouden van de Rietlanden in
Kockengen. Nieuw voor mij in 2021 was,
dat ik bij elk inventarisatierondje een
purperreiger zag, dit in tegenstelling tot
voorgaande jaren. Ik dacht in eerste instantie dat het net als bij de blauwe reiger vogels betrof, die elders broeden en
hier foerageren
Op een gegeven moment kreeg ik
vrijwel gelijktijdig van twee plaatsgenoten (Jieles van Baalen en Theo van
Schie) het seintje dat ze uit de Rietlan-

den geluiden hoorden die ze kenden
van purperreigerkolonies in de omgeving (bijvoorbeeld de Kamerikse
Nessen, Nieuwkoopse Plassen).
Bij een extra bezoek hoorde ik
deze geluiden ook, en bij de bezoeken daarna. Je hoort deze geluiden
met name als oudervogels terugkeren naar het nest. De jonge vogels
maken daarbij een veel ‘lichter’ geluid

purperreiger adult en juv.Kockengen

Tekst: Fons van Haelst
Foto's: : Cees Struijk en Jieles van Baalen

Broedvogeltelling rietlanden Kockengen, resultaat 2021

A

l vele jaren tellen we vanuit de
Natuurgroep Kockengen in het
voorjaar de broedvogels in de
rietlanden van Kockengen (zie kaart).

Veldkaart

Dit telgebied bevat overigens niet alleen
rietlanden, maar ook het bos van het
Polderreservaat, struikgewas en enkele
huizen
We gebruiken voor de telling BMP-A
(Broedvogel Monitoring Project – A)
van SOVON als inventarisatiemethode.
Kort samengevat: gedurende het voorjaar worden in 7 – 12 bezoeken rond
zonsopkomst de broedvogels geteld. Per
waarneming wordt op de kaart aangegeven of het bijvoorbeeld een zingend
mannetje is, een paartje, een nest met
jongen etc.. Na een inventarisatierondje
worden alle waarnemingen in het SOVON systeem ingevoerd
Op het eind van het broedseizoen
(omstreeks juli) geeft het systeem vervolgens per soort het aantal broedterri-

toria inclusief de verspreiding van de
territoria in het gebied.
Dit op basis van
De positie van de afzonderlijke waarnemingen uit de tellingen op de kaart
De opgegeven broedcode
per waarneming, zoals zingend
mannetje, waarneming paartje,
waarneming nest, waarneming
van jonge vogels, …..
De datum van elke waarneming: elke vogelsoort kent
zogenaamde ‘datumgrenzen’:
binnen deze periode is een
waarneming een waarschijnlijk
broedgeval
De (minimale) afstand tussen
verschillende territoria van een
bepaalde soort

rietgors territoria

Voorbeelden van kaarten op einde
van het telseizoen, voor de rietgors (7
territoria) en voor de cetti’s zanger (6
territoria):

cetti's zanger territoria

Tekst: Fons van Haelst
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A

antallen broedterritoria 2021 in vergelijking met periode 2002 - 202

202
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gemiddeld
sinds 2020 broedvoge
gemiddeld

3

gemiddeld 6
gemiddeld
gemiddeld
voor het eerst dit jaar broedvogel
0 - 2 broedpare
sinds 2011 elk jaar 1 broedpaa
0 - 1 broedpare

1

gemiddeld

0,

1 of 2 broedpare
gemiddeld

1
2

gemiddeld 1
gemiddeld 1
0 - 3 broedpare

1

gemiddeld 1
sinds 2019 broedvoge
gemiddeld
vanaf 2014 in de meeste jaren 2 broedpare
vanaf 2010 meestal 1 of 2 broedpare
in de meeste jaren geen broedpare

1

gemiddeld 1
gemiddeld
0 of 1 broedpaar elk jaa
0 - 2 broedparen elk jaa

1

gemiddeld 1
gemiddeld
meestal 0 - 1 broedpaa
gemiddeld 1 - 2 broedpare

3

gemiddeld 2
gemiddeld

3

gemiddeld 3
gemiddeld
meestal 0 - 1 broedpaa

1

gemiddeld 12 - 1
gemiddeld

2

gemiddeld 1
gemiddeld
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4
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5

grauwe vliegenvange
staartmee
pimpelmee
koolmee
gaa
ekste
zwarte kraa
kau
spreeu
huismu
vin
groenlin
putte
rietgor
cetti's zange
boomkruipe
purperreige

0 of 1 elk jaa
0, 1 of 2 elk jaa
gemiddeld
gemiddeld
elk jaar 0, 1, 2 of
elk jaar 0, 1 of
gemiddeld
sinds 2020 broedvoge
gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld
gemiddeld
elk jaar 0, 1 of
gemiddeld 1
voor het eerst sinds 2014, forse toename in 2020:
voor het eerst sinds 2020 (1) in bos Polderreservaa
voor het eerst dit jaar broedvogel

totaal aantal broedterritorian 518 gemiddeld 373, belangrijk aandeel ligt bij
aantallen grauwe gans. Het totaal aantal broedende soorten 55. Dat is een topjaar!
Gemiddeld worden er 39 soorten geteld
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Bergeend in vlucht

B

ijzonderheden Broedvogeltellin

Purperreige
De purperreiger is dit jaar voor het eerst sinds 50 jaar weer broedvogel in Kockengen (zie artikel daarover). Het schatten van het aantal broedvogels is niet met
BMP-A gedaan maar door dé purperreiger coördinator in Nederland: Henk van der
Kooij op basis van foto’s die met een drone gemaakt zijn boven de kolonie
Grauwe gans
Het aantal broedvogelterritoria van de grauwe gans is ongeveer gelijk aan dat
van vorig jaar. De telling vindt vooral plaats op basis van het aantal waargenomen
broedparen vroeg in het voorjaar. De Natuurgroep draagt (op dit moment nog)
actief bij aan het reduceren van het aantal grauwe ganzen, dus uiteindelijk zie je in
mei/juni aanmerkelijk minder jongen dan je zou verwachten
op basis van dit aantal broedparen
Rietzangvogel
Het totaal aantal broedparen van de verschillende
rietvogelsoorten is in grote lijnen gelijk aan het aantal van
vorig jaar, wel zijn er verschuivingen tussen de verschillende soorten. De rietzanger deed het erg goed dit jaar
IJsvoge
De korte periode afgelopen winter van vorst met ijs,
heeft ook onze populatie ijsvogels (2 broedparen in 2020) de das omgedaan: ik heb
in het geheel geen ijsvogels gezien dit voorjaar. Overigens is bekend dat ijsvogelpopulaties zich erg snel kunnen herstellen na een vorstperiode – dus wellicht zijn ze
volgend jaar weer aanwezig
Waterra
Ik heb de waterral dit voorjaar niet gezien of gehoord (o.a. het gegil als van een
mager speenvarken), terwijl andere vogelaars aangeven dat ze de waterral wel
waargenomen hebben
Zwarte ster
Op enig moment waren alle (20) uitgelegde nestplanken
in het Polderreservaat bezet door broedende sterns
202
Al met al was 2021 in vergelijking met de voorafgaande
periode een goed jaar: nog nooit zijn er zoveel soorten
broedvogels vastgesteld. Nieuw dit jaar waren de bergeend en de purperreiger als broedvogel
-
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Meegaan met een inventarisatierond
Dit jaar heb ik voor het eerst samen met belangstellenden telrondjes gelopen. In
totaal zijn vier mensen één of meerdere keren mee geweest. Het is me goed bevallen, dus ijs en weder dienende zal de vraag wie belangstelling heeft om een telrondje mee te lopen, ook volgend voorjaar weer gesteld worden
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Zomerwerkdag

O

p 28 augustus hielden we een werkdag in het rietland. Eindelijk kon het
weer sinds de beperkingen i.v.m. Corona verruimd waren. We hadden
besloten een beperkt clubje deelnemers uit te nodigen, die allen gevaccineerd moesten zijn en geen Corona gerelateerde klachten mochten hebben op de
dag van deelname. Uiteindelijk waren er 10 deelnemers, die zich op de Wagendijk
verzamelden
Het doel van deze werkdag was om bomenopslag in het Noordelijke rietland te
verwijderen, liefst met wortel en tak om de rietbiotoop in stand te houden. Doen
we niets, dan verandert het rietland in een paar jaar in bos en verdwijnen de typische soorten vogels en planten die bij de rietbiotoop horen
We begonnen met een toelichting van Theo, waarna de deelnemers met de
boot van Jan naar de diverse werkplekken werden gebracht, gewapend met zaag,
takkenschaar en een spade om de wortels door te steken.
Het was een pittige klus om de bomen te verwijderen en naar de slootkant te
brengen, waarna ze in een praam geladen werden. Vervolgens werd er geboomd
naar het eind van het rietland, waar de takken tussen de bomen werden gelegd
Om half elf was er pauze met kof e en een gevulde koek. Iedereen werd met de
boot van de werkplek gehaald. En aan de natte plekken op de kleding was te zien
dat er behoorlijk gezweet was door deze intensieve klus. Ook waren er werkers
met natte voeten vanwege de drassige bodem
Er zijn in totaal ongeveer 150 stuks opslag verwijderd, die vijf volle pramen opleverde
Tijdens deze dag is er ook nog een test uitgevoerd met
een zogenaamde ‘stronkentrekker’. Dit apparaat, dat is
ontwikkeld door een vrijwilligersclub uit Waalre en hiermee opslag verwijdert in heidevelden. Het apparaat bestaat uit een driepoot met daarop een lier, waarmee de
boompjes uit de bodem getrokken worden. We konden
dit apparaat in bruikleen krijgen van de producent. Uiteindelijk werkte het apparaat goed, maar waren er te veel handelingen nodig voor een
ef ciënte uitvoering. Doordat er een reciprozaag (een soort grote decoupeerzaag)
met accu aanwezig was om de wortels door te zagen, ontdekten we een nieuwe
techniek voor deze klus. Het simpel doorzagen van de wortels rondom de opslag
met deze zaag werkte veel sneller. Al bij al toch een goed resultaat voor ons uit
deze test
Er was van tevoren aangegeven, dat we rond twaalf uur klaar zouden zijn. Helaas
was de hoeveelheid opslag iets te groot om het in
dit tijdsbestek af te ronden. Door een aantal mensen werden nog de laatste bomen weggevaren,
waarbij de klus om half twee werd afgerond
Je kon aan de deelnemers zien dat het een
pittige klus was, maar men had er wel van genoten
Hard gewerkt met een mooi resultaat

.
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Tekst: Ben van der Horst

Huiszwaluwen

H

uiszwaluwen bij ons op het er

We heb nu 3 jaar huiszwaluwen bij ons
op het erf. Het begon waarschijnlijk met
onze modderpoel, die we sinds 2018
bijhielden om onze boerenzwaluwen te
helpen
We helpen de zwaluwen, omdat ze
tienduizend balletjes klei/modder nodig
hebben om een compleet nest te bouwen
De modderpoel is erg van belang als
het droog weer is en er bijna geen
modder te vinden is. In onze modderpoel was dan wel modder te vinden,
omdat we deze bij droog weer elke dag
nat hielden met water
Voor de modderpoel hebben we
een plek gekozen waar veel water bleef
staan, zodat hij niet uitdroogt
En waar ze een open vliegroute
hebben. Het moest dichtbij hun nestplaats zijn, zodat ze niet te ver hoeven
vliegen. Zo hebben wij een goede modderpoel voor de huis- en boerenzwaluw
gecreëerd.
Inmiddels hebben we 38 huiszwaluwnesten en 12 boerenzwaluwnesten
Ze zijn verdeeld over 3 gebouwen
op ons erf. Op ons huis 6 , op die van
mijn oma en opa zijn het er 17 en op
het kleine huis van opa en oma zijn het
er 15
En het lijkt erop dat er nog veel
meer bij komen
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Tekst en foto’s: Nieck Rietveld (11 Jaar
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Vooraankondiging “Herkennen zang rietvogels”, avond en excursie”

I

n het voorjaar van 2022 willen Jieles
van Baalen, Bram Paardenkooper en
Fons van Haelst een presentatie geven
(ca 1,5 uur) over het herkennen van de
zang van rietvogels. En dan met name
de rietvogels die voorkomen in de Rietlanden van Kockengen groepjes houden
door/langs de Rietlande

Waarschijnlijk geven we dezelfde
presentatie zowel aan het begin van het
seizoen (februari / maart) als in april /
mei (hoogtepunt zang).
Ergens in mei willen we in aansluiting
daarop een excursie in groepjes houden
door/langs de Rietlanden.

Tekst : Fons van Haelst

 


n


 


Purperreiger

Variable waterjuffer

Variable waterjuffer
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NGK BioBlitz

S

inds het begin van het jaar houd ik nauwgelet de waarnemingen binnen onze
gemeente bij. Via waarneming.nl bestaat er een wedstrijdje tussen gemeentes,
de zogeheten “Gemeente Bioblitz”
Tijdens een Bioblitz worden er in een afgesproken tijdvak in een bepaald gebied
zoveel mogelijk soorten gezocht. In dit geval in een jaar tijd binnen de gemeentegrenzen van de Stichtse Vecht.
De “Gemeente Bioblitz” speelt zich landelijk af en begint ieder jaar opnieuw.
Begin dit jaar begon ik met het volgen van de trends in de waarnemingen binnen
de gemeente Stichtse Vecht. Ik begon ook een facebookpagina om onder andere
maandelijkse updates te geven over het aantal soorten, waarnemingen en waarnemers. Ik stelde een ambitieus doel op: 2020 soorten in het jaar 2021. Inmiddels is
het jaar driekwart voorbij en we naderen de eindstreep
Midden september telde de Stichtse Vecht 1403 mensen die via waarneming.nl
minimaal één waarneming binnen de gemeentegrenzen hadden gedaan. Al die mensen samen deden 30675 waarnemingen in totaal. Dat zijn 1939 verschillende soorten! Waarvan zo’n 545 soorten planten, 322 nachtvlinders en 208 vogels
We zijn er dus bijna, maar het wordt nog even spannend of we het doel voor dit
jaar weten te behalen. Met de komende herfst zal het aantal paddenstoelsoorten
vast toenemen. Ook is er nog kans op winterse vogelsoorten
Wil je ook bijdragen aan het behalen van deze BioBlitz? Dat kan altijd en overal.
Vul je waarnemingen in via waarneming.nl. Wil je op de hoogte blijven van de BioBlitz, ga dan naar de facebookpagina “Natuur in de Stichtse Vecht”

Overzicht medio september
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Tekst Donny Dolman
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W

Aankondiging Plantencursus

at zou dat voor plant zijn?
In het komend voorjaar
starten we met een plantencursus voor beginners.
Hoe heet die plant en waarom
groeit hij hier? Als je daar meer over wilt
weten is deze cursus die door Hans en
Corrie van Loenhoud wordt gegeven
echt iets voor jou

school het Kockenest in Kockengen, de
excursielocaties zijn allemaal op de ets
vanuit Kockengen te bereiken
We maken gebruik van het boek
‘Cursus wilde planten van het IVN’ dat
je bij aanvang van de cursus ontvangt.

Inhoud van de cursus
We beginnen met een korte inleiding over de indeling van het plantenrijk,
de bouw en de functies van de onderdelen van de plant. Er wordt aandacht
besteed aan de meest bekende plantenfamilies en de verspreiding van planten.
Tenslotte gaan we planten uit de omgeving bekijken en op naam brengen met
behulp van een ora
En misschien het belangrijkste: je
krijgt meer oog voor de geweldige plantenrijkdom om ons heen.
Opzet van de plantencursus
De plantencursus is een beginnerscursus van 4 lesavonden op iedere 3e
dinsdag van de maand van maart tot en
met juni 2022 en 4 excursies op de
eerstvolgende zaterdagochtenden. In de
lessen behandelen we de theorie en bij
de excursies gaan we naar buiten om de
planten in onze omgeving te leren kennen. De lessen worden gegeven in basis-
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Hans van Loenhout

Corrie van Loenhout
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Wintervogeltellingen 2021

I

n de periode 15 december t/m 1 januari worden wintervogeltellingen uitgevoerd rond Kockengen, Breukelen, Kamerik, Vleuten
De methode die daarbij gebruikt
wordt is PTT (Punt-Transect-Tellingen)
van SOVON (https://www.sovon.nl/nl/
PTT). Het is het langst lopende telproject van SOVON (sinds 1978).
Kort samengevat houdt de methode
in, dat op een vaststaande route op 20
vaste punten gedurende 5 minuten alle
vogels geteld worden, inclusief de overvliegende vogels. Doel voor SOVON is
het vastleggen van aantallen en verspreiding van min of meer algemene
wintervogels, in aanvulling op de andere
wintervogelprojecten zoals watervogelen midwintertellingen. De waarde zit
met name in het kunnen vergelijken van
de tellingen in achtereenvolgende jaren

298: rondom Vleute
Wie belangstelling heeft om mee te
gaan: graag even aanmelden bij mij
(fons.van.haelst@gmail.com). Begin december worden dan de de nitieve afspraken gemaakt

kolgans

Smient en kuifeend

In de komende winter ga ik langs vier
van deze routes per ets de tellingen
uitvoeren, en mensen die graag mee
willen tellen en/of meer kennis willen
maken met onze wintervogels, kunnen
aansluiten (in totaal max 3 personen per
route). Voorkennis is dus niet vereist.
Start is een half uur na zonsopkomst en
een telling vraagt in totaal 3 à 4 uur tijd.
Bij slecht weer gaat de telling niet door

Tekst: Fons van Haels
Foto’s: Jieles van Baalen
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Routes zijn
565: polder Oukooprout
441: ten WNW van Kockenge
451: Vecht-kanaal rout

Krakeend

Kruidenrijke randen voor insecten

Het inzaaien van de kruidenranden, NLDoet-dag, 13 maart 2021

D

e Natuurgroep Kockengen
heeft dit voorjaar een aantal
kruidenrijke randen aangelegd
op het terrein van de polsstokvereniging
aan de Sportweg. Met deze kruidenranden willen we vlinders, bijen en andere
insecten helpen. Bloeiende, inheemse
planten zijn belangrijk voor insecten,
maar vrijwel verdwenen uit het landschap. Door kruidenrijke randen aan te
leggen en goed te beheren ontstaat er
een plek met voedsel en schuilplaatsen
(overwinteren) voor insecten, vergroten
we de biodiversiteit en verhogen we de
belevingswaarde van het sportterrein
Het idee om kruidenranden aan te
leggen op de NLDoet-dag was al langer
bij de Natuurgroep aanwezig, alleen een
geschikte locatie was nog niet gevonden.

Maar na een bezoek aan het grote terrein van de polsstokvereniging waren we er snel uit. Twee locaties waren
prima geschikt om kruidenranden aan te
leggen en vormen ze geen belemmering
voor de sportfunctie van het terrein
Vervolgens is bij het Oranjefonds
een plan met begroting ingediend voor
de NLDoet-dag 2021. Dit plan werd
goedgekeurd en een subsidie toegekend.
Daar konden we snel mee aan de slag;
een loonwerker is ingeschakeld om de
randen door te frezen en zaden en
planten werden besteld. Bij een gespecialiseerd bedrijf zijn inheemse planten en
kruidenzadenmengsels besteld, speciaal
voor wilde bijen en insecten en afgestemd op de grondsoort.

Inheemse insecten hebben vaak een
speci eke relatie met bepaalde soorten
inheemse (wilde) planten.
Door juist die plantensoorten toe te
passen helpen we de insecten het
meest
I.v.m. de Coronaregels moest de uitvoering van de NL Doet dag dit keer op
iets kleinere schaal georganiseerd worden. Met een klein groepje van vier vrijwilligers zijn op 13 maart de kruidenranden ingezaaid en ingeplant. De kruidenmengsels bevatten 30 soorten inheemse planten, eenjarige en meerjarige
soorten. Daarnaast zijn er 5 soorten
wilde planten aangeplant, soorten die
kenmerkend zijn voor natte veengronden. In het talud bij de springvijver tussen de springschansen en achter op het
terrein zijn de kruidenranden aangelegd
met een oppervlakte van totaal 85 m²
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Na het inzaaien is alles gaan groeien én bloeien. Begin juli stonden de volgende
soorten in bloei: Korenbloem, Kamille, Perzikkruid, Kattenstaart, Beemdooievaarsbek,
Speerdistel, Gele kamille, Klaproos, Wilde peen, Knoopkruid. Maar ook al uitgebloeide plantensoorten, met rijpe zaden, werden gezien: Raapzaad, Dagkoekoeksbloem
en Margriet. En bladrozetten van planten die volgend jaar zullen gaan bloeien, zoals
de Teunisbloem en Wilde kaardenbol. Veel verschillende soorten wilde planten, die
samen een structuurrijke kruidenrand vormen, waar diverse soorten vlinders, wilde
bijen, hommels en andere insecten stuifmeel en nectar kunnen vinden
Eind augustus zijn de kruidenranden gemaaid en is het maaisel afgevoerd. Dit
maaien én afvoeren is van belang voor het in standhouden van kruidenranden. Niet
maaien zal op termijn leiden tot het vestigen van bomen en struiken waardoor de
kruiden verdwijnen. Het afvoeren van het maaisel zorgt voor verschraling van de
bodem. Zo wordt voorkomen dat de ruigtekruiden (soorten die van voedselrijke
grond houden) de overhand krijgen en de soortenrijkdom verdwijnt. Het maaisel is
in de bosranden vlak bij de kruidenranden verwerkt. Zo blijven aanwezige insecten
en eitjes op het terrein en in de buurt van de kruidenranden
In september wordt jaarlijks de Burendag door het Oranjefonds en Douwe Egberts georganiseerd, een dag waarop buren gezellig samen komen en iets ondernemen in de buurt. Ook bij deze Burendag heeft de Natuurgroep een plan ingediend om de kruidenranden verder te ontwikkelen. Ons plan om vroegbloeiende
bollen aan de kruidenranden toe te voegen en een insectenhotel te plaatsen werd
gehonoreerd met een subsidie
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p zaterdag 25 september zijn
er op de Burendag ruim
2.000 bollen geplant. Vijf verschillende soorten, vroegbloeiend in
maart – april – mei: Boerenkrokus, Sterhyacint, Sneeuwroem, Wilde narcis en
Vogelmelk. Hommels en wilde bijensoorten, die vroeg in het voorjaar al
actief zijn, kunnen nu in deze periode
van het jaar ook al voedsel vinden in de
kruidenranden.
Daarnaast is er een insectenhotel
geplaatst in de kruidenrand. Een frame
met afdak waarin stammetjes zijn opgestapeld. In de stammetjes zijn gaten geboord van diverse diameters. Deze gangetjes in het hout worden door diverse
wilde bijen gebruikt als nestkamer. Maar
ook door diverse insectensoorten om
erin te overwinteren
Op de Burendag konden we eindelijk
weer met een grotere groep vrijwilligers
aan de slag, de Corona-regels waren

versoepeld. Met 14 deelnemers, jong en oud, werd er een ochtend
hard gewerkt om alle bollen te planten
en gaten te boren in de stammetjes
voor het insectenhotel. En er was natuurlijk ook tijd om weer even gezellig
bij te praten bij de kof e, limonade en
koek.
We kijken uit naar het volgende
(voor)jaar: de vroegbloeiende planten,
de ontwikkelingen in de kruidenranden
en de bezoekers van het insectenhotel.
In het voorjaar zal er een excursie georganiseerd worden voor de vrijwilligers
die hebben meegewerkt bij de aanleg,
om de resultaten te bekijken. De kruidenranden liggen op het terrein van de
polsstokvereniging, een terrein dat normaal gesproken afgesloten is voor publiek. Tijdens trainingen staat het hek
open en is iedereen welkom om de
kruidenranden en het insectenhotel te
bekijken

Het project ‘kruidenrijke randen voor
insecten’ is tot stand gekomen door samenwerking tussen Polsstokvereniging
Stichtse Vecht en Natuurgroep Kockengen met nanciële bijdrage van het
Oranje fonds. De kruidenranden worden beheerd door de Natuurgroep. Het
project is nog jong en moet in de komende jaren verder ontwikkelen. Maar
het laat nu al wel zien, dat natuur en
sport prima buren kunnen zijn

Tekst: Theo van Schi
Foto’s: Ben van de Horst, Theo van Schie
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Goed broedresultaat voor zwarte sterns in Polderreservaat Kockengen

H

et broedseizoen 2021 is voor
de zwarte sterns in het Polderreservaat Kockengen goed verlopen. Er waren in totaal 20 broedsels
en zijn er 31 jonge sterns uitgevlogen
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Op 23 april zijn de broedvlotjes
door de vrijwilligers van de NGK uitgelegd in het Polderreservaat, op twee
sloten centraal in het Polderreservaat
met ieder 10 nestvlotjes.
Op één sloot zijn 10 vlotjes met een
‘hekje’ van gaas uitgelegd en op de andere sloot de gewone standaard vlotjes.
De vlotjes met de hekjes zijn onderdeel
van een (provinciaal) onderzoek naar
het broedsucces van zwarte sterns. Op
andere locaties heeft men soms veel
overlast van eenden en ganzen die op
de vlotjes gaan zitten. Daarbij schommelen de vlotjes zodanig heen en weer, dat

een aanwezig broedsel (eieren) verloren
gaat. In het Polderreservaat speelt dit
niet
Daarnaast wordt gekeken naar de
effecten van de hekjes op het gedrag en
opgroeien van de jonge zwarte sterns
De hekjes zijn voorzien van 4 ‘doorlooppoortjes’ waardoor de jonge sterns
kunnen weglopen als dat nodig is

waardoor er geen broedsels verloren
zijn gegaan
Vanaf begin juni kwamen de kuikens
uit het ei en begon er een drukke periode voor de oudervogels. Er is dan veel
bedrijvigheid in het Polderreservaat. De
zwarte sterns vliegen af en aan met
prooi naar de roepende jongen en
mensen, die komen genieten van dit
spektakel
Na 18 – 20 dagen zijn de jongen
sterns vliegvlug en worden de eerste
rondjes boven het Polderreservaat gemaakt. Daarna zijn ze meestal weer snel
vertrokken, op 5 juli waren alle zwarte
sterns weer weg. Het is bekend dat de
zwarte sterns dan op het IJsselmeer
verzamelen, daar ‘opvetten’ en half september weer vertrekken naar WestAfrika.
De zwarte sterns zijn dus jaarlijks
maar 50 – 55 dagen in onze omgeving
om te broeden en de jongen groot te
brengen

De start van het broedseizoen ging
dit jaar weer ‘volgens het boekje’: begin
mei wat kleine groepjes zwarte sterns,
die even kort langs komen en rond half
mei de de nitieve vestiging. Het eerste
ei was er op 16 mei. De afgelopen jaren
is het eerste ei steeds gelegd in de periode 15 – 20 mei
Tijdens de broedperiode (21 dagen)
hadden we dit jaar geen extreem weer,

Tekst en foto’s : Theo van Schie
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Het gemiddelde broedsucces komt
uit op 1,5 uitgevlogen jongen per
broedsel. Dit goede resultaat hangt
vooral samen met goede voedselsituatie
in de omgeving van het Polderreservaat
In de periode dat de jongen gevoed
worden, zien we de zwarte sterns veel
naar de polder ten noordoosten van het
Polderreservaat, tussen dorp en Portengen, vliegen
Door minder intensief landgebruik
en slootonderhoud is daar schijnbaar
veel te halen. De zwarte sterns vangen
er vooral veel libellen, maar ook nacht-

vlinders, watertorren, visjes en regenwormen
Bijkomend voordeel is de korte aanvliegroutetijd
Het verschil tussen de broedvlotjes
met en zonder hekjes is ook dit jaar
aanwezig: met hekje gemiddeld 1,7 en
zonder 1,4. Dit is vrijwel gelijk aan vorig
jaar. Dat maakt in ieder geval duidelijk,
dat de hekjes geen negatieve invloed
hebben op het gedrag en het opgroeien
van de jonge sterns.

In Nederland is de Zwarte stern een
bedreigde en zeldzame broedvogel.
Jaarlijks zijn er landelijk ca 1.300 broedparen zwarte sterns. Het laagveengebied
van Zuid-Holland en West-Utrecht is
een van de belangrijke kerngebieden. In
het westelijke deel van het Utrechts
laagveengebied (het gebied tussen Zuid
Holland , de Rijn en de Vecht) waren er
dit jaar 272 broedparen met 218 uitgevlogen jongen.
De broedkolonie in het Polderreservaat met vrijwel jaarlijks 20 broedparen
én goede broedresultaten is daarbij een
opvallende locatie
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Zeetrek en de dievige meeuwen

A

 


:


.


ls fanatieke vogelaar vind ik het
leuk om geregeld op een trektelpost te staan. Met goede
omstandigheden kun je dan leuke soorten waarnemen. Zo ging ik dit jaar enkele keren naar een zeetrektelpost
Nog ver voor de zon opkomt stap ik
uit bed. Verrekijker, camera, telescoop en
een rugzak met eten en drinken had ik
de voorgaande avond al klaargelegd.
Dus ik stap snel in de auto. Vandaag ben
ik van plan om in de duinen te gaan zitten en zeetrek te kijken. De eindbestemming is een, onder de vogelaars,
bekende trektelpost in de duinen nabij

Alkmaar. Terwijl de verlichting van de
snelweg boven mij langsschiet en de
meeste mensen zich nog eens omdraaien zit ik met gezonde spanning achter
het stuur. In mijn gedachten maak ik alvast een soortenlijstje. Natuurlijk zal ik
meeuwen zien. Kok-, zilver-, kleine mantel- en stormmeeuwen zijn allerdaagse
gast aan de kuststrook. Ook grote sterns
en visdieven zijn op de locatie geen
zeldzaamheid. Met enig geluk maak je
goede kans op een jan van gent, wie
weet wel leuk dichtbij
Als ik de auto parkeer, komt de zon
voorzichtig boven de horizon. Ik pak

alles waarmee ik ben ingestapt en loop
het duin in. Daar is een vast punt, waar
geijkte trektellers hun positie al hebben
ingenomen. Een korte
begroeting
wordt nog geduld maar verder is trektellen vaak een kwestie van concentratie. Het doel is om alles wat voorbij
vliegt in aantal en richting te noteren.
Terwijl ik mijn positie inneem, hoor ik
het geklik van handtellers gaan. Soms
ritmisch bij een constante stroom van
voorbij vliegende aalscholvers, maar geregeld ook chaotisch wanneer er een
wolk aan grote sterns voorbij raast.

Natuurgroep Kockengen
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Ik richt mijn telescoop op zee. Als ik
door de glazen kijk, vult het beeld zich
met rustige golven, een strakke horizon
en een boorplatform. Dat boorplatform
is een afgesproken ijkpunt en geeft wat
oriëntatie op de kilometers zee voor
ons. Ten noorden van het boorplatform
zie ik een groot containerschip, ten zuiden een windmolenpark.
“Vijf zwartjes noord” klinkt het plots.
Door mijn beeld sjezen vijf zwarte stipjes achter elkaar aan naar rechts. Die
zwarte stipjes zijn in werkelijkheid zwarte zee-eenden, maar in concentratie en
haast is “zwartjes” een tijdbesparend
alternatief. “Jan van gent boven het platform”. Snel draai ik mijn scope weer
terug naar het boorplatform en zie ver
weg een grote witte vogel met zwarte
vleugeltoppen. Duidelijk een gigantisch
beest dat ink append door de lucht
gaat. Het getik van de tellers klinkt onophoudelijk door tot er aan het eind
van het eerste uur een tussenstand
doorgegeven mag worden. Aantallen als
1436 kokmeeuwen noord of 1623 grote sterns zuid zijn dan niet eens uitzonderingen.
Enkele van de vaste tellers hebben
zelfs zes klikkers aan hun handen, ze
houden de aantallen en richting van drie
soorten gelijk bij(!). Zelf concentreer ik
mij vooral op de meer spannende soorten. Soorten die ik meld zodra ik die in
mijn vizier heb, zodat de rest dan even
de concentratie laat gaan en kan meekijken.
“Jager zuid richting platform, net boven horizon” klinkt het dan. Een jager!
Mijn favoriete zeevogelsoorten. Ik staar
afwachtend naar het platform tot er
plots een donker vlekje aankomt vliegen.
Ik zie een gestroomlijnde vogel met
puntige vleugels met witte vlekken. Het
is een kleine jager. Ik volg de kleine jager

in zijn vlucht over zee. Laag over de golven scheert hij voorbij tot hij plots
wendbaar draait. Hij zet de achtervolging in op een grote stern. Ik zie de
stern haastig adderen, terwijl hij scherpe bochten maakt. De jager zit hem
nauw in de veren en draait haast net zo
scherp mee. Dan plots duikt de kleine
jager naar beneden, maar de grote stern
vliegt door. Waauw!
Jagers zijn een
markante groep zeevogels. Ze zijn zelf
zeer slechte vissers en hebben daar een
listige oplossing voor bedacht. Jagers
zeilen rustig over zee tot ze een meeuw
of stern tegenkomen, die beet heeft.
Vaak is de meeuw nietsvermoedend
onderweg met zijn hapje als de jager
plots de aanval inzet. Als een ware
luchtpiraat probeert de jager de vis uit
de bek te stelen of het slachtoffer net
zo lang te achtervolgen tot deze zijn
prooi weer uitbraakt.
Die ochtend komen er nog enkele
spannende aanvallen van jagers voorbij
Zelfs één keer vier kleine jagers die zich
als bende storten op een zilvermeeuw.
Terwijl ik van het schouwspel geniet,
hoor ik de trektellers de laatste tussenstanden doorgeven. De zon staat alweer
hoog aan de hemel dus stappen wij op
en geven het strand en de zee aan de
badgaste
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Tekst en foto: Donny Dolman

Programma werkdagen winterseizoen 2021-22

D

Locatie
Polderreservaat, kavel 12b

Werkzaamheden
Snoeien elzenhakhoutbosje

4 december 2021

Polderreservaat, kavel 1c

Snoeien hakhoutbosje

8 januari 2022

Zuidelijke rietlanden

Snoeien knotwilgen, riet maaien

5 februari 2022

Noordelijke rietlanden

Snoeien hakhout

5 maart 2022

Polderreservaat, kavel 1d

Snoeien knotwilgen

.


Datum
6 november 2021

.


 


e Natuurgroep Kockengen organiseert in het winterseizoen
werkdagen waarop we onderhoud uitvoeren aan het landschap in en
rond Kockengen. De werkzaamheden
bestaan o.a. uit het snoeien van knotwilgen, hakhoutbosje en het maaien van
riet. Op elke eerste zaterdag van de
maand wordt er gewerkt, in de week
voorafgaand ontvangen de leden een
uitnodiging via de e-mail
Onderstaand programma is onder
voorbehoud, afhankelijk van Coronaregels en/of weers- en terreinomstandigheden kunnen data of locaties wijzigen.
In het afgelopen seizoen konden we
door de Corona-regels geen werkdagen
organiseren. Mogelijk organiseren we
naast het onderstaand programma nog
een aantal extra werkdagen om de geplande werkzaamheden van vorig jaar
nog uit te voeren
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TOP 4 meest bijzondere waarnemingen
Vogels: Purperreiger kolonie en kwak (ex aequo)

Insecten: Grote beer vlinder en Rups van groot avondroo

Zoogdieren: Otte
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Planten: Bijenorchi
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Hoera, de otter weer terug in Kockengen

Otter 9 december

D

 


 


e opmars van de otter in Nederland heeft in 2020 ook Kockengen bereikt. Van deze bijzondere waarneming van twee otters
(waarschijnlijk een vrouwtje met jong)
op de Wagendijk-zuid van eind augustus
heeft toen een uitgebreid artikel gestaan
in het AD en in september in ‘Rondje
Kockengen Nieuws’. Maar ja, dat is dan
een waarneming van een erkende ‘natuurkenner’. Dat is mooi, maar het zou
natuurlijk fantastisch zijn om dit bijzondere dier op wildcamera vast te leggen,
zodat het gedeeld kan worden met anderen. De otter is een schuw dier dat
vooral ’s nachts actief is. Zo komt het
dat biologen die zich al tientallen jaren
met otters bezighouden, er nog nooit
een in levende lijve in Nederland hebben gezien. Met wildcamera’s kan toch
hun voorkomen op een handige manier
worden vastgesteld. Daarom zijn in oktober vorig jaar op strategische plaatsen
in de rietlanden om Kockengen 5 camera’s opgehangen. Samen met bioloog
Olaf Streng uit Utrecht zijn de foto’s op
de SD-kaart na 2 of 3 weken gecontroleerd. Telkens een spannend moment.
Wat staat erop? Er werden veel dieren
vastgelegd oa bunzing, ree, ransuil en
waterral. Het wachten was op de otter.
De verbazing en blijdschap was groot
toen we op de camera van de zuidelijke

rietlanden werkelijk een otter zagen
staan; gedateerd op 9 december.

In het ‘Rondje Kockengen Nieuws’
van januari is daar melding van gemaakt,
zodat heel Kockengen hier weet van
had. We kregen veel enthousiaste reacties. We zijn daarna blijven doorgaan
met de wildcamera’s. En ja hoor; op 4
januari was het weer raak; nu op de camera in het polderreservaat. Dit duidt
er dus op dat de otter zich tussen 9
december en 4 januari verplaatst heeft
van de zuidelijke naar de noordelijke
rietlanden. Daarbij heeft ze ‘s nachts
misschien wel over de Heicop getippeld,
de weg waaraan ik woon. Bijzonder. Het
pendelen wordt nog eens bevestigd
omdat we in februari een spraint (poepje) hebben gevonden, weer in de zuidelijke rietlanden.

Otter, 4 januari 2021

Tekst en foto::Gerard van Zuijlen
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Onze waarnemingen van de
otter gaan totaal over een periode van 6 maanden. Het is dus niet
even een passant geweest. Ze heeft het
hier schijnbaar goed naar haar zin. We
hopen dat het een blijvertje is voor
Kockengen. Hoe groot het territorium
van een otter is, hangt af van de beschikbaarheid van voedsel en dekking in
het landschap. Bekend is dat het domein
van de otter tot wel veertig kilometer
oeverlengte of tientallen vierkante kilometers moerasgebied tellen. We blijven
in de gaten houden of ze hier nog voorkomen. Momenteel hangt er weer een
camera in het polderreservaat. Deze
heeft nu al mooie plaatjes ( lmpjes)
opgeleverd; een juveniel Havik, een gezin
Bunzing en een primeur voor Kockengen: een juveniel Kwak.
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Waar komt onze otter vandaan
Uit Vinkeveen, Wilnis of Kamerik? In
deze plaatsen zijn vorig jaar sporen van
otters gevonden. Het dier poept altijd
op markante plekken om zijn territori-

um te markeren. En deze poepjes, ook
wel spraints genoemd, zijn heel belangrijk. Daarmee kan het DNA worden
bepaald en kan je alles van dit dier te
weten komen. Op de Wageningen Universiteit worden de analyses van
spraints en ook van dode dieren van
heel Nederland uitgevoerd en in een
databank bijgehouden. Op zoek naar
spraints dus. En ja hoor, we vonden er
drie in februari; eentje in de zuidelijke
rietlanden en twee in het polderreservaat. Beiden op de plek waar we ook
het beest op camera hebben vastgelegd.
Deze zijn in maart naar Wageningen
Universiteit gebracht. En dan is het
wachten op de uitslag. Deze is half september eindelijk binnengekomen. De
uitslag
Eén monster heeft een succesvol
pro el opgeleverd, namelijk die van de
zuidelijke rietlanden. Het betrof NB533;
de vrouwelijke otter die vorig jaar in de
Ronde Venen werd aangetroffen en geboren is in Nieuwkoop. Geweldig

Tekst en foto::Gerard van Zuijlen

..Hoera, de otter weer terug in Kockengen
Faunapassage
Als onze otter via de Heicop-kade is
komen aanlopen, dan heeft ze de N401
bij de brug overgestoken. Zo’n brug is
een gevaarlijk obstakel. Gevaarlijk om te
passeren. De grootste vijand van het
dier is de auto. Helaas sterft een derde
in het verkeer. We zijn in overleg met de
provincie om te kijken welke maatregelen er bij de brug genomen kunnen
worden om dit knelpunt te verhelpen
(bv plank onder brug aanbrengen). Dat
het verkeer een gevaar is voor de otter
werd in augustus weer eens duidelijk. Bij
Kamerik is er een doodgereden. Hopelijk is dat niet onze otter geweest. De
DNA-analyse die wordt uitgevoerd zal
dat uitwijzen.
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Het jaar van de otte
Door de otterwerkgroep van de
Zoogdiervereniging is 2021 uitgeroepen
tot ‘Jaar van de Otter’. Vrijwilligers proberen de aandacht te vestigen op dit
bijzondere dier. In 1988 werd de laatste
otter in Friesland doodgereden. De laatste otter van Kockengen dateert van de
jaren 60 van de vorige eeuw. Deze is
op de noordelijke deel van de Wagendijk doodgereden. In de gang van het
voormalige gemeentehuis van Kockengen, op het kerkplein, heeft jaren (zeker
nog in 1972; onze triouwdag) een opgezette otter gestaan. Misschien is deze
het wel geweest. Waar die is gebleven is
niet bekend.
Vanaf het moment dat de soort in
Nederland was uitgestorven werden er
nooit meer sporen van de dieren gezien.
De otterspecialist van Nederland, Addy
de Jongh, heeft zich hard gemaakt om
de otter in Nederland te herintroduceren. In 2002 werden zeven wilde otters
uit Letland en Wit-Rusland, Tsjechië en
Zweden uitgezet in de Weerribben. Inmiddels leven er in Nederland nu weer

zo’n 450 stuks. En nu dus in Kockengen
ook weer.
Symboolwaard
De otter is het symbool van gezonde waternatuur. Als otters ergens leven
zegt dat iets over de kwaliteit van de
natuur. Ze leven namelijk in natte natuur
waar de waterkwaliteit goed is en waar
ze voldoende voedsel, dekking en rust
vinden. Dat ze nu weer bij ons voorkomt duidt op een gezond ecosysteem
voor deze soort hier. De otter staat aan
de top van de voedselketen.

Jonge Havik
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Nachtvlinders inventarisatie Polderreservaat Kockengen 2021
In 2021 hebben we in totaal 89
soorten macro soorten gevonden, en
28 micro soorten. Het gemiddelde aantal macro soorten over de voorgaande
11 jaren was 101 soorten per jaar. Het
verschil zit voornamelijk in het uitvallen
van de maanden april en mei, gemiddeld
goed voor zo’n 15 soorten

Sfeerbeeld nachtvlinderen, juli 2021
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n het afgelopen zomerseizoen heeft de
Natuurgroep nachtvlinders geïnventariseerd in het Polderreservaat. Dit jaar
was het 12e seizoen op rij
Het nachtvlinder seizoen is in 2021
bijzonder verlopen, we moesten uiteraard rekening houden met de Coronamaatregelen, maar in april en mei hadden we ook te maken met lage temperaturen en veel regen.
Zo kon de eerste vrijdagavond in
april niet doorgaan vanwege de avondklok, deze is verschoven naar eind april.
Maar op deze avond waren er zeer lage
temperaturen (6 graden) en hebben we
geen nachtvlinders gezien
In mei is het niet gelukt om een inventarisatie avond te organiseren vanwege de slechte weersomstandigheden
(regen, harde wind) op de vrijdagavonden
Het nachtvlinders inventariseren in
2021 is zodoende een jaar geworden
met lagere aantallen dan andere jaren

Buxusmot met langpootmug op
vanglaken

Grote beer

Er zijn in 2021 ook weer een aantal
nieuwe soorten gevonden voor de totaallijst van het Polderreservaat. In juni
vonden we de Ringspikkelspanner en in
augustus de Boogsnuituil, Brandnetelkapje en Smalvleugeldwergspanner. Met
deze vier nieuwkomers komt de totaal
lijst van gevonden macro soorten in het
Polderreservaat op 252 soorten.
Ook bij de micro soorten vonden
we een aantal nieuwe soorten: in juli de
Egale vlakjesmot en Veelkleurige lichtmot en in augustus de Gehoekte boogbladroller, Mutsjeslichtmot en 2 Schietmot soorten zonder Nederlandse naam.
De totaallijst van de micro soorten

komt met deze 6 nieuwe soorten op
224 soorten
Tijdens het nachtvlinder inventariseren zien en horen we ook allerlei andere dieren die actief zijn in de nacht. Op
het vanglaken bij de lamp zien we naast
de nachtvlinders oa. ook diverse soorten muggen, langpootmuggen, bladwespen, (water-)kevers en schorpioenvliegen
Maar ook vogels zijn actief in de
nacht, zo hoorde de waterral en ransuil
en op de laatste avond in oktober was
goed te merken dat de vogeltrek op
gang komt met de overvliegende groepen zanglijsters, kieviten en smienten
In april 2022 gaan we weer van start
met het 13e inventarisatie seizoen, hopelijk zonder beperkende maatregelen,
mooie avonden en veel soorten nachtvlinders.
Tekst en foto’s::Theo van Schi

Beter leren fotograferen?
Neem voor meer informatie en het
volledige aanbod workshops eens een
kijkje op zijn website: www.hayobaan.nl.

Op zoek naar manieren om je (wildlife)
fotogra e-vaardigheden te verbeteren?
Neem dan eens deel aan een workshop
van NGK lid Hayo Baan. Hij biedt diverse workshops en tours voor een gunstige prijs
Voor natuurfotogra e enthousiasten
biedt hij bijvoorbeeld een dagworkshop
roofvogelfotogra e aan in Nederland.
Ook meerdaagse workshops naar o.a.
Helgoland of het Beierse woud behoren
tot de mogelijkheden

Colofon
Voorzitte

Pieter Hielema, tel. 06 - 2900 6207
pieter.hielema@natuurgroepkockengen.nl
Secretari

Ben van der Horst, tel. 06 – 1021 9862,
ben.van.der.horst@natuurgroepkockengen.nl
Penningmeeste

Bram Paardenkooper, tel. 0346 – 241872,
bram.paardenkooper@natuurgroepkockengen.nl
Algemeen Bestuursli

Theo van Schie, tel. 0346 – 241060
theo.van.schie@natuurgroepkockengen.nl
Annemieke van Steenis, tel. 06 – 26630420
annemieke.van.steenis@natuurgroepkockengen.nl
NGK Nieuwsbrie

Vormgeving/Samenstelling: Hayo Baan, tel. 06 - 12308489
info@hayobaan.nl – www.hayobaan.nl

.


d


fi

.


f


r


fi

r


s


.


fi

Tekstredactie: Gerard Hooijmaijers,
g.hooijmaijers@gmail.com

Natuurgroep Kockengen
Najaar 2021

D e ja
ar lijks
e con
€ 10,
tribut
- of d
ie van
e
vrien
van €
denb
20,- p
i
jdrage
er jaa
loop
r wor
van e
d
t
lk jaa
in de
tuurg
r doo
roep
r
d
e
a
utom
Nabankr
atisch
ekeni
v
a
ng ge
n je
Daar
ïncass
waar
e
e
r
d
dit an
ken is
der s
neem
afgesp
t de p
roen n in
zelf c
gmee
ontac
ster
t met
je op
.

