
 

Vogelwerkgroep 
 

Alle bollenvogel– en patrijzentellers 

hebben, uit handen van Paul en Anja,  

een handig rugzakje gekregen waar-

mee ze het veld in kunnen, gevuld 

met een lekkere warme sjaal en muts 

van De Groene Motor en wat lekkers. 

Ook de brief voor het contact met de 

kwekers is op deze manier alvast bij 

de tellers terecht gekomen, evenals  

de brochure over de makkelijke maat-

regelen voor de patrijs.  

Nog even, en dan gaan de eerste tel-

lers weer op pad, al wordt er door 

enthousiastelingen het hele jaar door 

gekeken of er patrijzen kunnen wor-

den gespot. In 2021 gaan we weer een 

gezellige bijeenkomst organiseren! 

Van de voorzitter 
 

Beste mensen ,  
Het jaar 2020 zullen we niet snel meer 
vergeten; bijna alle (sociale) contac-
ten werden beperkt door het Covid 
virus. Ook wij hebben de interactie 
met onze leden gemist. We hopen dat 
vanaf komend voorjaar weer ouder-
wets met elkaar in discussie te kun-
nen. Er speelt namelijk meer dan ge-
noeg in onze Bollenstreek.  
Gemeentes zijn bezig hun Omgevings-
visies vast te leggen. Daarop hebben 
wij als ANLV uitgebreid gereageerd. 
Door aan te geven welke basisvoor-
waarden we belangrijk vinden voor 
een open agrarisch landschap waar 
ten eerste de kweker en boer zijn in-
komen kan verdienen, met daarnaast 
kansen om de biodiversiteit te behou-
den en te vergroten. Ook het recrea-
tief medegebruik d.m.v ons wandel-
netwerk wordt daarin genoemd. 
Belangrijk is vooral dat we de streek 
buiten de kernen openhouden. Daar-
bij komt nu ook nog een tweede uit-
daging want voor de energieopgave 
waar elke regio aan moet voldoen, is 
ook ruimte nodig. De goedkoopste 
weg is om agrarische grond vol te leg-
gen met zonnepanelen, wat volgens 
ons ten alle tijden voorkomen moet 
worden. Er zijn genoeg daken of ande-
re creatieve mogelijkheden om toch 
aan de eis te kunnen voldoen. Kortom 
voldoende uitdagingen om 2021 in te 
gaan.                    Groet Mart Duineveld 
 

 

Uit het bestuur 
 

Half november hebben wij u de stuk-

ken van de Algemene Ledenvergade-

ring toegestuurd. Hierop zijn geen in-

houdelijke opmerkingen gekomen, 

zodat we het verenigingsjaar 2019 

achter ons kunnen laten.  

De belangrijkste besluiten: 

- Anita Verschoor stopt als bestuurslid 

- Annemarie Koppert treedt toe tot  

  het bestuur als secretaris  

- De kascommissie dechargeert de 
  penningmeester voor 2019 
- De kascontrolecommissie voor 2020 
  wordt gevormd door Louis Oostdam  

  en Aad de Jong.  

  Wij zoeken nog een reserve. 

Wij gaan ervan uit het verenigingsjaar 

2020 dit voorjaar weer met een infor-

matieve, gezellige avond af te kunnen 

sluiten. Mocht dit niet mogelijk zijn, 

wordt de ledenvergadering nogmaals 

digitaal gehouden. 
 

Wij hopen in het voorjaar ook weer 

een aantal activiteiten te kunnen or-

ganiseren, want wij missen het con-

tact met onze leden. 
 

Al staan de vergaderingen van het be-

stuur op een laag pitje, er is zeker wel 

overleg en we zitten niet stil.  

Deze winter worden er op 10 bedrij-

ven hagen en bosjes gezet, houdt de 

omgevingsvisie ons bezig en ronden 

we coronajaar 2020 af. Op naar 2021! 
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Nieuwe secretaris 
 

Als nieuwbakken secretaris van ANLV 
Geestgrond stel ik mij graag even aan 
alle leden voor. Mijn naam is Annema-
rie Koppert, ik ben sinds ruim 3 jaar 
woonachtig in de prachtige Roovers-
broekpolder in Lisse, waar in het voor-
jaar de weidevogels altijd nabij zijn en 
de bijen vrolijk zoemend door de tuin 
vliegen. Het mijzelf meer actief in-
zetten voor de natuur leek daarom 
een logische stap.  
Ik ben hobby-imker met 1 kast bij ons 
huis en 1 kast op mijn werk bij Akzo-
Nobel. Daarnaast proberen mijn man 
en ik onze tuin zo interessant mogelijk 
te maken voor allerlei verschillende 
dieren. Ook ben ik moeder van vier 
fantastische kinderen.  

Ik zie mijn 'werk' als secretaris van 
deze mooie vereniging met veel ver-
trouwen tegemoet en heb het bestuur 
al sinds oktober vorig jaar beter leren 
kennen, een prettige club mensen met 
hetzelfde doel voor ogen: ons inzetten 
voor een fraaie en duurzame Duin- en 
Bollenstreek!          Annemarie Koppert 

Het bestuur van ANLV Geestgrond  
wenst u gezellige kerstdagen  
en een gezond en mooi 2021 


