Jaarverslag

In deze folder treft u ons jaarverslag over 2019 aan. Als
organisatie kunnen we met een positief gevoel terugkijken.
Goed bezochte activiteiten en evenementen. Blij dat
U ons weer heeft weten te vinden. Voor het draaiend
houden van onze organisatie zijn wij als bestuur veel dank
verschuldigd aan alle medewerkers: het vaste personeel,
maar ook de vele vrijwilligers en de oproepkrachten. Maar
ook zijn wij de gemeente Hoorn erkentelijk voor haar steun
en de sponsoren die ons ondersteunen met substantiële
bijdragen, ﬁnancieel en in natura.
Toch is in 2019 niet alles verlopen zoals wij wilden. Zo
konden we de tentoonstelling op de bovenverdieping van
ons bezoekerscentrum niet vernieuwen door gebrek aan
ﬁnanciële middelen. Deze vernieuwing staat nu gepland in
de tweede helft van dit jaar, maar het is afwachten of dit
gaat lukken. Het hangt af van hoe we de corona toestand
doorkomen. Bovendien, wat gaat de anderhalve-metersamenleving voor het MAK betekenen? Ons centrum met
alles wat daarbij hoort, is belangrijk, niet alleen voor de
natuur- en milieueducatie voor de scholieren, maar ook
voor de natuurbeleving en de speelmogelijkheden in ons

2019

Natuurpark met de natuurspeeltuin en de Kloostertuin.
Daar kunnen bezoekers zich verpozen, anders gezegd: een
pauze nemen, even bijkomen van de vele bezigheden in het
gewone leven. MAK levert een belangrijke bijdrage aan het
welzijn van de inwoners van Hoorn en West-Friesland.
Zoals gezegd, MAK Blokweer heeft op dit moment haar
zaakjes op orde, doet actief mee aan gemeentelijke
duurzaamheidsprojecten, maar de toekomst is onduidelijk.
Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen wat de
impact van het corona virus precies gaat betekenen. Wij
verwachten na de zomer een betere inschatting te kunnen
maken dan op dit moment. Onze ﬁnanciële positie zal eind
2020 vrijwel zeker slechter zijn en de gevolgen op langere
termijn zijn nu niet in te schatten. Echter, wij gaan er van uit
ook in de toekomst te mogen rekenen op uw steun.

Henk Verheij, voorzitter bestuur MAK Blokweer

Doelstelling, beleid en activiteiten

De stichting MAK Blokweer stelt zich ten doel het bevorderen
van de maatschappelijke bewustwording van en inzicht in
landschap, natuur, en cultuurhistorische waarden en in het
bijzonder het beheer en instandhouding van het gebied
Blokweer in de Gemeente Hoorn en het zich daarin bevindende
milieuactiviteitencentrum annex kijkboerderij.
De kerntaken van MAK Blokweer zijn het openstellen van het
activiteitencentrum, het in bedrijf houden van een kijkboerderij,
het uitvoeren van NME activiteiten en het beheren van een
Natuurpark met natuurspeeltuin. Onze focus ligt op het uitvoeren
van deze kerntaken en de maatschappelijke functie van MAK
Blokweer. Goede contacten met diverse (sociaal) maatschappelijke
organisaties dragen bij aan een intensief gebruik van de faciliteiten
én aan de realisering van de centrale doelstelling.

Eén medewerker volgde diverse bijeenkomsten over veehouderij
en begrazing. De energiebeurs in Den Bosch werd bezocht door
een vrijwilliger. Diverse vrijwilligers volgden diverse cursussen bij
Landschap NH.

Resultaten en Activiteiten

In 2019 hebben 20.321 bezoekers het bezoekerscentrum en
16.215 bezoekers de Kijkboerderij van MAK Blokweer bezocht.
Er deden 8.230 leerlingen mee aan het Scholenprogramma
Omgevingsonderwijs. 3.960 bezoekers zijn bij arrangementen
en evenementen aanwezig geweest. De bezoekers van het
Natuurpark en natuurspeelplaats het Boezelbos worden niet
geteld. Het Boezelbos is een populaire natuurspeelplaats en trekt
op mooie dagen veel bezoekers. Schoolklassen zijn regelmatig in
de natuurspeelplaats te vinden.
We zien een stijging van 14% naar een totaal aantal bezoekers van
41.855.

Publiciteit

Voor promotie is MAK Blokweer aangewezen op free publicity. De
regionale weekbladen publiceren met regelmaat de activiteiten en
evenementen van het MAK. Social media is actief ingezet.

Beleven, leren, activeren
Natuur en Milieu Educatie

Organisatie
bestuur

In 2019 heeft er 1 mutatie plaatsgevonden. Sandy Broers stopte per
1 december 2019 met haar bestuursfunctie, portefeuille P&O. Het
bestuur vergadert maandelijks, met uitzondering van de maand juli.
De vergaderingen worden bijgewoond door de manager.
Met de gemeente Hoorn is regelmatig constructief overleg
op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Uiteraard met onze
portefeuillehouder de wethouder van Milieu, Onderwijs en
Duurzaamheid, maar ook met andere portefeuillehouders in het
kader van het beheer van de gebouwen, het beheer van het
Natuurpark en de natuurspeelplaats het Boezelbos. Daarnaast
heeft het bestuur van MAK Blokweer, samen met de besturen
van IVN Westfriesland uit Stede Broec en Hertenkamp Enkhuizen,
regelmatig contact met de Westfriese gemeenten zonder een
eigen vestiging over hun bijdrage aan de regionale Natuur en
Milieu Educatie (NME).

medewerkers

Op 31 december 2019 werkten bij MAK Blokweer 7 mensen in vast
dienstverband, 1 medewerker op projectbasis en 3 oproepkrachten.
Er waren 88 vrijwilligers werkzaam, waarvan 10 jeugdvrijwilligers,
zowel op structurele basis als op projectbasis.
In 2019 heeft MAK Blokweer 17 stagiairs ontvangen van
diverse instellingen voor voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs.
5 stagiairs waren actief bij de Kijkboerderij, 3 in het Natuurpark.
Er werden 6 maatschappelijke stagiairs begeleid bij diverse
evenementen en 3 maatschappelijke stagiairs waren actief in
het Natuurpark en bij de Kijkboerderij. 1 MBO student heeft bij
MAK Blokweer onderzoek gedaan voor zijn eindproject. 3 IPABO
studenten werden begeleid bij hun uitstroomproﬁel. Er werd 1
cliënt van Dienst Justis begeleid gedurende enkele weken.
Deskundigheidsbevordering vond plaats voor diverse
medewerkers en vrijwilligers. 9 medewerkers namen deel aan
de herhalingstraining Bedrijfshulpverlening. Een vervolgtraining
´Gastbeleving´ werd gevolgd door 9 medewerkers en 8 vrijwilligers.

In 2019 namen 8.230 leerlingen deel aan het Scholenprogramma
Omgevingsonderwijs. Hiervan deden 2911 leerlingen uit 125
groepen mee aan het project ´Zwerfafval, leer en ruim op!´.
Er werden 325 activiteiten uitgevoerd waarvan 272 voor het primair
onderwijs, 7 activiteiten voor het voortgezet onderwijs, 1 project
voor MBO studenten, en 1 activiteit voor HBO studenten PABO. 5
activiteiten waren voor peuterspeelzalen. Er werden 14 leskisten
uitgeleend.

Nieuw ontwikkelde activiteiten en lesmateriaal
Basisonderwijs
Schooldag van de duurzaamheid

In 2019 organiseerden we in navolging van de succesvolle pilot
in 2018, de tweede Hoornse Schooldag van de duurzaamheid
(Sdvdd), in samenwerking met de stichting Sdvdd en gemeente
Hoorn. Dit project is een feestelijke dag waarbij leerlingen door
te doen, te kijken en te onderzoeken, proeven aan het thema
duurzaamheid. De 17 Sustainable Development Goals van de
Verenigde Naties zijn vertaald naar 8 kinder-Global Goals. Alle
activiteiten sluiten aan bij één van deze kinder-Global Goals.
Voorafgaand werd een kick-of georganiseerd in samenwerking
met Cinema Oostereiland. Leerlingen bekeken op locatie
Oostereiland de ﬁlm ´De Wilde Stad´ met aansluitend diverse
activiteiten, waaronder het inventariseren van de biodiversiteit
op het Oostereiland. Medewerkers en vrijwilligers van Cinema
Oostereiland en MAK Blokweer begeleidden de leerlingen.
Alle deelnemende leerlingen schreven en tekenden een eigen
wereldwens, dit resulteerde in een feestelijke prijsuitreiking op de
winnende school. De winnende wens, het opruimen van afval uit
de Hoornse sloten en daarmee een kunstwerk maken zal i.s.m. MAK
Blokweer door de gemeente Hoorn worden gerealiseerd. Omdat
de duurzame wensen van de 2e en 3e prijswinnaars mooi aansloten
bij die van de 1e prijswinnaar is er besloten om die wensen ook te
realiseren. Er deden 8 scholen mee met in totaal 916 leerlingen.

GPS route met totem

Basisschool de Klipper won met hun project Totem de
kindergemeenteraad wedstrijd. Samen met de leerlingen werd
een nieuwe GPS route gemaakt (thema cultuurhistorie Natuurpark
Blokweer) met als eyecatcher en verzamelpunt een totempaal. De
dieren op de totempaal zijn een eerbetoon aan de biodiversiteit
van het park; de paal fungeert meteen als wegwijzer.

Big MAK Escape – Weet wat je eet

Leren over voeding door samenwerken, communiceren, en
oplossingsgericht en creatief denken. Een uitdagende escape-

room in de open lucht of het klaslokaal waarbij leerlingen al hun
talenten inzetten, tegelijkertijd leren ze van alles over voeding.
Samen werken de kinderen aan uitdagende puzzels om als eerste
de schatkisten open te krijgen.

er peuter-kleuter activiteiten georganiseerd, theatervoorstellingen,
voorleesfeesten en een modderdag. Er namen 458 kinderen deel
aan 30 kinderactiviteiten.
De Paasactiviteit trok 750 deelnemers. De Blokweermarkt werd
bezocht door 413 bezoekers. Het evenement SPRING! was goed
voor 750 enthousiaste deelnemers. Het Theater van de Nacht werd
bewonderd door 161 grote en kleine gasten.
Naast de publieksactiviteiten biedt het MAK voor bijeenkomsten
van diverse aard faciliteiten en arrangementen. 480 volwassenen
hebben van de verhuurfaciliteiten van het MAK café gebruik
gemaakt. 379 kinderen met begeleiders hebben aan 38
themafeestjes deelgenomen. Jaarrond ontvingen we 2 keer per
week groepen van de buitenschoolse opvang en 2 keer per week
groepen voor dagbesteding. Wekelijks wandelde er vanaf onze
locatie een groep van de stichting Gezond Natuurwandelen.

Gebouwen
Het aantal reserveringen in het Scholenprogramma is ongeveer
gelijk gebleven aan 2019, we zien een lichte stijging van 12,5%. Dit
betreft extra scholen die aanhaakten bij het Zwerfafvalproject en
de Schooldag van de duurzaamheid.
Van de basisschoollocaties in Hoorn maakte 87% gebruik van ons
Scholenprogramma. Evaluatie, het bijstellen en ontwikkelen van
activiteiten wordt jaarlijks gedaan.
Voortdurend wordt gestreefd naar een optimale aansluiting bij
relevante thema’s in het onderwijs. MAK Blokweer heeft een
stimulerende en faciliterende rol ten aanzien van ondersteuning
van het onderwijs. Deze ondersteuning is erop gericht de
leerkrachten te ondersteunen om bij leerlingen vaardigheden,
inzichten en houding te ontwikkelen die nodig zijn voor
het opbouwen van een goede relatie met natuur en milieu.
Sleutelwoorden zijn: beleving, actie en verwondering.

Voortgezet Onderwijs (VO)

Voor een structureel aanbod VO is er bij MAK Blokweer
onvoldoende FTE. Toch organiseren we af en toe activiteiten op
verzoek. De Praktijkschool West-Friesland deed met 7 klassen mee
aan het project ´Zwerfafval leer en ruim op!´. We begeleidden 3
IPABO studenten bij hun uitstroomproﬁel.

Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)

38 MBO studenten van het Horizon College deden voor het
tweede jaar mee met de Schooldag van de duurzaamheid. De
pedagogisch medewerkers in opleiding assisteerden op 8 scholen.
In het schooljaar 2018-2019 werkten we samen met het Clusius
College Hoorn voor een opleidings- en werktraject vanuit
Greenport Noord Holland Noord voor jongeren die gemotiveerd
zijn om te leren en werken in de praktijk in de agrarische- of
groensector en daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Schooljaar 2018-2019 diende bij ons als pilot. Na evaluatie
willen zowel MAK Blokweer als Clusius College het project
graag voortzetten maar helaas heeft MAK Blokweer hiervoor
onvoldoende personele capaciteit. Daarom is besloten om het
project voorlopig te stoppen. Beide partijen blijven zoeken naar
mogelijkheden om bij MAK Blokweer voorwaarden te creëren om
het project op een later tijdstip voort te kunnen zetten. We zien
kansen om met het project een bijdrage te kunnen leveren aan
meer bewustwording en educatie rond het thema voeding. Natuurinclusieve landbouw en een duurzame leefstijl gaan hiermee
samen. O.a. het realiseren van moestuinen en pluktuinen kan met
dit project worden opgepakt.

Recreëren

Publieksactiviteiten

Twee keer per maand kunnen kinderen meedoen met MAK’s Doemiddag waarbij het onderwerp altijd in het teken van één van
onze thema’s staat: natuur, groen en boerderij. Daarnaast werden

Het bezoekerscentrum heeft in 2019 met veel wateroverlast en
lekkage te maken gehad. Begin 2020 is de problematiek nog niet
opgelost. Het onderzoek hiernaar loopt en heeft prioriteit.

MAK´s Kijkboerderij

Het dierenbestand telde op 31 december 26 Mergellanders
(schapen), 14 Nederlandse Landgeiten, 2 Bonte Bentheimer x
Duroc-kruising (varken), 2 Noord-Hollandse Blauwen (kippen), 1
Lakenvelder hoender, 7 konijnen, 3 tamme ratten en 3 kleurmuizen
en 1 kat.
Drie bijenvolkeren in de vlindertuin en 2 bijenvolkeren in de
Kloostertuin werden verzorgd door imkers Ton Vredegor en Bert
Balk.

Dekkingen en keuringen

Voor het eerst in de MAK geschiedenis zijn we met volwassen
en mooi uitgegroeide geiten naar de landgeitenkeuring in het
Zuiderzeemuseum geweest. Zij vielen goed in de smaak bij de
keurmeesters. Het resulteerde zelfs in een nummer 1,2 en 3 én een
dagkampioen in de categorie van meerjarige geiten. Een kroon op
het werk van de enthousiaste en vakkundige groep medewerkers
en vrijwilligers van de Kijkboerderij.
Enkele ooien en een dek-ram werden overgedragen aan het Clusius
College, waar zij voor nakomelingen zorgden. Van onze eigen
ooilammeren kwamen er 6 met vlag en wimpel door de keuring.
Opvallend dit jaar waren de mooi gebogen neuslijnen; ramsneus.
Ook de wol kwaliteit was hoog.

Kijkboerderij en voedseltransitie

Onze varkens worden na een heerlijk leventje in ruime behuizing en
buitenlucht met modderbad, geslacht, evenals enkele lammeren.
Op die manier maken we bezoekers bewust van de keuze die
men maakt voor wel of niet biologisch als zij vlees eten. Het
vlees wordt verkocht aan liefhebbers en stond dit jaar op het
menu van het ´Zeldzaam lekker diner´, dat door MAK Blokweer
werd georganiseerd in samenwerking met de stichting Zeldzame

Huisdierrassen. Tijdens deze dinerlezing kwamen alle ins-en-outs
over de rassen aan bod, bijvoorbeeld waarom het belangrijk is
dat dit levend erfgoed standhoudt en het belang van duurzame
veehouderij en (minder) vleesconsumptie.

Tuinen en markten

De moestuin en de vlindertuin werden opnieuw beheerd door
enthousiaste vrijwilligers. De tuinen bieden bezoekers ideeën en
informatie over insectenvriendelijke en watervriendelijke tuinen
waardoor men thuis in de achtertuin een bijdrage kan leveren aan

losse waarnemingen betreft is de beﬂijster een nieuwe op onze
soortenlijst.
Dankzij een vrijwilliger en libellenkenner zijn er 16 soorten
libellen geïnventariseerd, waarvan de platbuik en de zuidelijke
glazenmaker nieuw zijn voor het park. Ook de dagvlinders hadden
een verrassing: het oranjetipje voor het eerst in het park. Later in
de zomer was er een invasie van distelvlinders.
Tijdens de vleermuizenexcursie in het najaar werd geconstateerd
dat met name de (kleine) dwergvleermuis en de laatvlieger
aanwezig zijn. In het natte najaar werden er meer dan honderd
soorten paddenstoelen gevonden.
Het aantal orchideeën blijft bijzonder. Een mooi compliment voor
het park mochten wij ontvangen van de voorzitter van de KNNV:
“Als je orchideeën wilt zien moet je in de Blokweer zijn”. Het is de
hotspot van West-Friesland wat dat betreft.
De natuurontwikkeling in het park wordt jaarlijks geïnventariseerd
en gepubliceerd op onze website.

Samenwerking
klimaatadaptatie. Een school uit de wijk Kersenboogerd onderhield
30 kleine moestuintjes.
MAK’s Biomarkt is gegroeid naar zo´n 9 vaste standhouders die elke
maand zorgen voor een mooi aanbod van biologische/duurzame
(streek)producten. Ook de grote Blokweer Markt bood met 18
standhouders veel informatie over lokale producten

Natuurpark Blokweer

Groene organisaties

MAK Blokweer, KNNV en IVN organiseerden gezamenlijk 10
excursies in heel Hoorn om zoveel mogelijk mensen te laten
kennismaken met interessante natuur in de stad Hoorn. Sinds
enkele jaren organiseren KNNV en MAK Blokweer gezamenlijk
aan het begin van de lente de Natuur en Levende Tuinendag om inwoners idee en informatie te geven over natuur- en
watervriendelijke tuinen. Een dag vol activiteiten, lezingen en
plantmateriaal. IVN haakte in 2019 aan.

Met het ecologisch beheer van het Natuurpark Blokweer
ter grootte van 16 ha zijn 825 betaalde arbeidsuren gemoeid
geweest. Daarnaast staken nog eens 26 vrijwilligers en 6 stagiairs
bij elkaar 6296 uur in het onderhoud. Naast 2 vaste dagen met
een natuurparkploeg organiseren we eens in de maand een
Landwerkdag om onder andere grote klussen aan te pakken. De
Kloostertuin wordt elk jaar bloemrijker, het resultaat van vele
vrijwilligershanden.
In 2019 is de vijzel in de Rietkreek vervangen. Een ﬂinke klus die met
veel enthousiasme is geïnitieerd en opgepakt door een vrijwilliger
van de landwerkdag. Bij de vijzel is een hoge houten vlonder
gemaakt waardoor bezoekers van bovenaf de werking van de vijzel
zien en in gang kunnen zetten.
Nog een intensieve en creatieve vrijwilligersklus was het bouwen
van een 6 meter lang insectenhotel.
Er werd een verhard pad vanuit de heuvelweide naar het park
gerealiseerd.

Biodiversiteit en klimaatadaptatie

Het ecologisch beheer doet zijn werk goed. Door delen van het
park te verschralen krijgen diverse soorten gewassen een kans.
Het gevolg is meer soorten insecten, vogels en slootleven. De
natuurvriendelijke oevers zorgen samen met het aanwezige
helofytenﬁlter van waterzuiveringsproject de Rietkreek voor
schoon water en leveren een bijdrage aan klimaatadaptatie. Op die
manier is het natuurpark Blokweer een voorbeeld voor de regio.
Het natuurspeelterrein midden in deze groene oase zorgt ervoor
dat diverse doelgroepen naar het park worden getrokken.
MAK Blokweer was ook in 2019 betrokken bij de Groenvisie van
de gemeente Hoorn door een bijdrage te leveren aan diverse
bijeenkomsten en activiteiten, en kennis en ervaring te delen.

Soorten

De ijsvogels zijn regelmatig gezien, later ook met jongen, een
waarschijnlijk broedgeval. Ook de nachtegaal heeft weer gezongen
maar niemand kan een broedend paartje bevestigen. Voor het
eerst hebben nijlganzen in het park gebroed in een populier en de
roerdomp was weer een graag geziene gast. Elke keer is het weer
bijzonder om deze zeldzame verschijning waar te nemen. Wat de

Duurzame stad, regio en provincie

MAK Blokweer werkte samen met Puur Hoorn/gemeente Hoorn
en diverse organisaties aan onderwijsprogramma´s met thema´s
duurzame energie, circulaire economie en klimaatadaptatie.
We werkten samen met platform Voor een mooie stad bij het
vernieuwen van onze website.
Het Scholenprogramma Omgevingsonderwijs maakt deel uit van
NME Westfriesland, een samenwerkingsplatform met Hertenkamp
Enkhuizen en IVN West-Friesland.
MAK Blokweer is betrokken bij het breed provinciaal overleg
NME centra Noord-Holland, Jong Leren Eten, en bij de vereniging
Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO).

BSO

Sinds 2011 werkt MAK Blokweer samen met Stichting Kinderopvang
Hoorn. Zij gebruiken locatie de Molshoop voor samengestelde
groepen waarbij ouders hun kinderen kunnen inschrijven om 1 x per
week deel te nemen aan BSO de Molshoop. De kinderen helpen
bij de dierverzorging op de boerderij, doen buitenactiviteiten en
spelen op het groene terrein.

Dagbesteding

MAK Blokweer heeft contracten voor dagbesteding met Esdégé
Reigersdaal en Dienst Justis. Op de afdelingen balie, boerderij en
natuurpark helpen cliënten met werkzaamheden en worden zij
begeleid door medewerkers van MAK Blokweer.

Financiën

Vooruitblik

2019 laat een positief netto resultaat zien, zie de bijlage bij dit
jaarverslag. Naast de subsidiebijdrage van de gemeente Hoorn
bestaan de inkomsten uit sponsorbijdragen, giften, en inkomsten uit
evenementen, activiteiten, balieverkoop, verhuur, samenwerking,
scholenprogramma.
De personeelskosten beslaan ongeveer 70% van de
subsidiebijdrage. De overige uitgaven betreffen o.a. het ecologisch
onderhoud van Natuurpark Blokweer en natuurspeeltuin Het
Boezelbos, het in standhouden van het dierenbestand, de
aanschaf van middelen voor de activiteiten, en de exploitatie van
de gebouwen. Het MAK is in 2019 gesteund door sponsors en
donateurs. Zij droegen ﬁnancieel en in natura bij.

Samen met dit jaarverslag 2019 presenteert MAK Blokweer een
nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2025. Er is een nieuwe
missie en visie geschreven en thema´s zijn vastgesteld. In de
komende beleidsperiode zal de nadruk komen te liggen op
MAK Blokweer als kenniscentrum voor duurzame ontwikkeling,
biodiversiteit en klimaatadaptatie. Om hier uitvoering aan te kunnen
geven zullen we onze educatieve functie versterken met personele
capaciteit. Het Scholenprogramma Omgevingsonderwijs zal naast
de programma´s voor ecologische basisvorming en natuuronderwijs
nog meer in lijn met deze thema’s worden ingevuld.

Cijfers

Duurzame ontwikkeling en verbinding met de natuur

Subsidieverstrekkers en samenwerkingspartners

In 2019 hebben de volgende fondsen en stakeholders het werk van
MAK Blokweer ondersteund:

Gemeente Hoorn, Puur Hoorn, Provincie Noord-Holland
(Betrekken bij Groen-fonds), Rabobank Midden Westfriesland,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Gemeente
Opmeer, Gemeente Drechterland, Oranjefonds, Stichting
Kinderopvang Hoorn, Esdégé Reigersdaal, Clusius College,
Vrijwilligerspunt West-Friesland, Landschap Noord-Holland,
Hertenkamp Enkhuizen, IVN West-Friesland, Dimgray, Reakt,
Stichting Leekerweide Groep, Voor een mooie stad, Cinema
Oostereiland, Kidsproof.nl, Karsten Travelstore, BDO Accountants.
Zie www.mak-blokweer.nl voor een actuele sponsorlijst.

We hopen de nieuwe tentoonstelling op de bovenverdieping
van het bezoekerscentrum na enkele jaren van voorbereiding en
fondsen werven eind 2020 te realiseren. Echter, op dit moment in
het voorjaar van 2020 heerst het coronavirus en is nog onduidelijk
in hoeverre de maatregelen om het virus in te dammen van invloed
zijn op de realisatie van een nieuwe tentoonstelling.
Vooruitblikkend op de komende periode zal MAK Blokweer
uiteraard weer een grote mate van betrokkenheid tentoonspreiden
bij maatschappelijke en duurzame ontwikkelingen en zich met een
netwerk van organisaties inzetten om meer informatie, kennis en
natuurbeleving aan inwoners van West-Friesland beschikbaar te
stellen.
Meer informatie over de komende beleidsperiode vindt u in ons
beleidsplan 2020-2025.
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