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Beste lezer,
Bij deze nieuwsbrief treft u het blad Erfvogels in Beeld aan. Het is een uitgave die ons als
Agrarische Natuurvereniging aanspreekt. De erfvogels leven op het boerenland, op en
rondom boerderijen en landelijk gelegen woningen. Een aantal van die erfvogels staat op
de zogenoemde Rode Lijst van bedreigde vogels. Ze nemen in aantal af. Soorten als
steenuil, ringmus, kerkuil, boerenzwaluw, torenvalk, grauwe vliegenvanger en spotvogel
zijn kenmerkend voor gevarieerde boerenerven en het omringende land. Wij willen ons
steentje bijdragen om deze vogels ook in de toekomst te kunnen zien. Soms heeft een
simpele actie al snel resultaat, misschien brengt de uitgave erfvogels in beeld u wel op
een idee.
Een leuke lentedag voor kinderen!
De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark
organiseert een lentedag op de boerderij, speciaal
voor kinderen. Op zaterdag 31 maart, van 10.30
tot 16 uur bent u van harte welkom op de
boerderij van de familie Hennipman (Korssesteeg
3 in Westbroek).
U kunt dan, samen met uw kinderen (of
kleinkinderen), de jonge dieren bewonderen die er
deze lente geboren zijn. Er kan geknuffeld worden
met de kalfjes, de zachte kuikentjes mogen
worden vertroeteld en er is een pony die het
prima vindt als je op zijn rug rijdt. Een leuke dag voor kinderen om de boerderij eens te
“beleven” en de dieren te aaien. En alles te vragen wat je wilt weten over de dieren!
Als de kinderen uitgespeeld zijn, kan er een kleurplaat ingekleurd worden. Aan het eind
van de dag wordt er een prijsje uitgereikt voor de mooiste kleurplaat.
Het is voor het eerst sinds enkele jaren dat er weer een lentedag op de boerderij
georganiseerd kan worden. Afgelopen jaren was dat helaas steeds onmogelijk door de Q
koorts. Dus maakt u gebruik van deze mogelijkheid om kennis te maken met een
boerderij bij u in de buurt!
Open dag Kattenhotel in Lage Vuursche
In Lage Vuursche opent een nieuw kattenhotel de deuren. De voormalig
dierenartsassistent Marlise Koop-Schep is samen met haar ouders in 2011 gestart met de
nieuwbouw van een kattenhotel. Deze is te vinden bij de boerderij aan de overkant van
kasteel Drakensteyn. Naast het kattenhotel is ook een zoogkoeienstal. Op 31 maart is de
officiële opening, u bent van harte welkom tussen 11 en 16 uur. Behalve een rondleiding
door het kattenhotel kunt u ook de Charolais koeienstal bekijken. Ook schapen met
lammeren en diverse stands waaronder die van de ANV Noorderpark zijn aanwezig.

Boerderij van het jaar
Wilt u meedingen naar de titel “boerderij van
het jaar”?
Aanmelden kan nog tot 31 maart.
Dit jaar wordt er speciaal aandacht besteed aan
boerderijen die onderdeel zijn of waren van een
buitenplaats.
Een jury bekijkt alle aangemelde boerderijen en
kiest er vijf uit die genomineerd worden. Daarna
komt de jury langs en belt ook aan. De winnaar
wordt bekend gemaakt op de prijsuitreiking op
31 mei. hoe u deelneemt is te vinden op
www.utrechtseboerderijen.nl, kies voor het
menu-item “Boerderij van het jaar 2012”.

Bestuurslid gezocht
De vacature van penningmeester is nog niet ingevuld. Als u iemand kent die mogelijk
interesse heeft om deze functie te vervullen dan horen wij dat graag. De kandidaat hoeft
niet alle vergaderingen aanwezig te zijn.

Campina Boerderijdag
Op 9 april (2de paasdag) zet weer een groot aantal boerderijen in Nederland de deuren
gastvrij open. Als het weer het toe staat, gaan die dag de koeien voor het eerst dit jaar
naar buiten. Tijdens een Boerderijdag zijn er allerlei leuke activiteiten. Zo zijn er
rondleidingen op de boerderij, mag je al je vragen aan de boer stellen, kun je lekkere
Campina producten proeven en zijn er nog veel meer leuke dingen te doen. In Westbroek
bent u welkom bij Evert en Heleen Blaauwendraad aan de Kooidijk nummer 9 tussen 10
en 16 uur. Kom het bijzondere moment beleven als de koeien voor het eerst springend
de wei in gaan!
Giften aftrekbaar
Giften gedaan aan goeddoel stichtingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als
de instelling is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De ANV
Noorderpark heeft deze officiële ANBI status. Op de website van de belastingdienst kunt
u lezen wat de voorwaarden zijn bij giften van een particulier of bedrijf. Uiteraard is het
ook mogelijk om meer informatie te krijgen van één van onze bestuursleden, u kunt
altijd vrijblijvend contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark
Johan Lam, Christianne Hennipman, Dick van Beek, Rijk van Oostenbrugge, Hein
Pasman, Marcel Pisa, Teus Spelt en Henk van Zijtveld.
Contactadres: info@anvnoorderpark.nl, Rijk van Oostenbrugge, tel. 030-2205552

