
 

 

 

 

  

   

 

 

Nieuwsbrief april 2021  

 

  

  

 

Beste lezer, 

 

In deze nieuwsbrief gaan we in op wat we aan onze Zoom bestuurstafel hebben besloten of te 

melden. Met natuurlijk nieuws uit onze werkgroepen. Ben jij onze coördinator voor de werkgroep 

Paddenstoelen? Verder hebben we van René mooie foto's ontvangen van de bevervraat. En 

nog een paar verlate winterse plaatjes met verhaal van John.  

Ook kun je lezen waar je gratis zoekkaarten en kleurplaten kunt vinden.  

Er is weer een tuinvlindertelling. Wie doet er aan mee?  

Of ga jij zelf een speurtocht uitzetten? Laat het ons weten.  

Lees zeker ook even hoe een teek er uit ziet en hoe de teek te verwijderen is. 

 

Veel leesplezier en blijf gezond.  

 

 
 

 



 

Van de bestuurstafel 

Vervolg enquête: 

Alle leden die een vraag in de enquête hadden gesteld, hebben persoonlijk antwoord ontvangen 

van de voorzitter.  

 

Vervolg Licht en Gericht: 

De verschillende verantwoordelijkheden, taken en rollen die de bestuursleden en de 

coördinatoren van de werkgroepen hebben zijn nu handig omschreven in een helder overzicht. 

Hierover meer in Manie 142. 

 

Manie 142 

Als het goed is, is Manie 142 op de mat gevallen. 

Deze keer is het niet meer gedrukt bij Dichterbij. Dit omdat Dichterbij eind 2020 haar 

drukwerkzaamheden heeft beëindigd. 

 

Bij deze willen wij Ger Beumeler heel hartelijk danken voor al zijn inzet. Ger verzorgde als 

contactpersoon al jaren het drukwerk van de Manie en van onze natuurcursussen. Hulde! 

 

Om die reden zijn wij dus op zoek gegaan naar een andere drukker en hebben wij rekening 

houdend met de opmerkingen uit de enquête en uit kostenoverweging, de voorkant in kleur 

uitgebracht en de binnenpagina's in zwart-wit. Wij zijn benieuwd naar jullie reacties. 

 

Visitekaartjes 

Bij de Manie zaten ook visitekaartjes. Deze mogen jullie uitreiken aan belangstellenden. Heb je 

er meer nodig? Laat het even weten. info@ivn-maaseneniers.nl 

 

  

   

 

mailto:info@ivn-maaseneniers.nl


Nieuws uit de werkgroepen  

 

Het lijkt alweer een tijdje geleden: Speuren naar sporen 

Foto’s en tekst : John Toonen, Coördinator Vogelwerkgroep. 

 

Altijd leuk om in de sneeuw naar op zoek te gaan naar sporen. 

Na een week van sneeuw en aanhoudende vorst eens op een paar plekken gaan kijken. 

  

De eerste foto 

Als reeën gaan slapen dan schrapen ze met hun 

voor poten de ondergrond vrij en je ziet dan een 

oppervlakkig kuiltje. Vaak wat moeilijker te zien, 

maar nu in de sneeuw vallen ze veel meer op 

omdat de sneeuw tot op het blad wordt weg 

geschraapt en het blad zichtbaar wordt. 

  

De tweede foto, Eckeltsebeek 

Een klein beverdammetje waar nadat er al ijs in 

gevormd de bever dit heeft doorbroken en over de 

dam weer door het ijs het water is ingegaan. 

Dat zal met de eerste nachtvorsten geweest zijn, 

na een week zag ik geen nieuwe beversporen 

meer het ijs wordt dan waarschijnlijk te dik en 

bevers zitten dan opgesloten in de burcht. 

Behalve wanneer er stromend water is zoals in de 

Eckeltsebeek maar ook daar zag ik geen nieuwe 

sporen meer.  

  

De derde foto 

Door de dikke sneeuwlaag is het vaak moeilijk 

herkennen welk dier het spoor gemaakt heeft, 

diepe gaten in de sneeuw.  

Maar als je helemaal onderin kijkt kun je het vaak 

toch herkennen, zoals de twee hoefjes van een 

ree op de foto. 

  

 



 

 

De vierde foto 

Door de dikke sneeuwlaag hebben veel vogels het erg moeilijk om aan eten te komen. 

Met name ijsvogels, uilen, torenvalken en reigers. Soorten afhankelijk van muizen hebben het 

erg moeilijk. De muizen zitten onbereikbaar onder 

een dikke laag sneeuw waar ze gangen maken en 

zich vrij kunnen bewegen. 

Ook reigers vangen in de winter vaak muizen, deze 

grote zilverreiger heeft het niet gehaald en lag dood 

langs de Eckeltsebeek. 

Er zullen nog veel meer slachtoffers vallen met deze 

aanhoudende vorst. 

  

 

   

 

 

 

 

 



Nog meer nieuws uit de werkgroepen 

Groentjes:  

De Groentjes zijn op pad geweest en hebben een leuke activiteit gehad. 

Lees hier het verslag van de struintocht: bij de Zelderse Driessen op een zondagochtend in april. 

  

Bron: Myriam van Breevoort, jeugdcoördinator Maas en Niers 

 

   

Werkgroep Paddenstoelen 

Graag speciale aandacht voor onze vacature coördinator werkgroep paddenstoelen. 

 

Met onze werkgroep Paddenstoelen willen wij graag een doorstart maken. Wij zijn op zoek naar 

een enthousiaste coördinator. Heb jij belangstelling als coördinator of ken jij iemand? Onze 

voorzitter Jan Wolters hoort het graag:  voorzitter@ivn-maasenniers.nl  

 

Een van de nestors van onze afdeling, Gert Verrijdt, heeft hiervoor een mooi stuk geschreven. 

Het heet:  

Paddenstoelen determineren. 

Paddenstoelen determineren is een boeiende en uitdagende bezigheid! 

Hoezo boeiend en uitdagend?? 

Boeiend; door de vele aspecten van het paddenstoelenonderzoek, de enorme diversiteit, de 

geweldige vormenrijkdom, de onverwachte kleurenpracht, de diversiteit van groeiplaatsen en 

tijden, daardoor indicatoren voor milieu en klimaatveranderingen en last but not least de 

culinaire mogelijk- en onmogelijkheden. 

Uitdagend; door het enorme scala aan mogelijkheden binnen het Paddenstoelenonderzoek, van 

simpel, met geen of weinig voorkennis tot academisch, met kennis van diverse vreemde talen 

en microscopisch onderzoek als vereisten.    

Echter, voor de meeste mensen is het, het geheimzinnige dat zo boeit. 

De fragiele, plots opduikende, kleur- en vormrijke verschijningen, in een somber vochtig 

jaargetijde,  hebben iets onwezenlijks. Vandaar dat deze met vele mythen en sprookjes zijn 

omgeven. Iets dat ook in de naamgeving vaak van invloed is geweest. 

Door dit alles is het eigenlijk een must voor elke natuurgids om zich iets van de 

paddenstoelenkennis eigen te maken, want ze zijn een bron van vele vragen in een najaar 

excursie met name.  

Lees hier verder 

https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-maas-en-niers/nieuws/verslag-groentjes-struintocht-bij-de-zelderse-driessen
mailto:voorzitter@ivn-maasenniers.nl?subject=co%C3%B6rdinator%20werkgroep%20paddenstoelen
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-maas-en-niers/nieuws/vacature-coordinator-werkgroep-paddenstoelen


 

 

  

 

Op zoek naar...  

foto's van onze leden die iets bijzonders hebben gezien 

Veel van onze leden zijn regelmatig buiten en genieten van de natuur. Daarbij zien zij vaak 

bijzonderheden die leuk zijn om met elkaar te delen. 

 

Heb je een mooi landschap, een zonsondergang, een bloem, een zoogdier, vogel of insect of 

iets anders moois of bijzonders gezien en er een foto van gemaakt? 

Mail die foto naar info@ivn-maasenniers.nl. 

Vermeld erbij wat, waar en wanneer je dit gezien hebt.  

En wie weet wordt jouw foto opgenomen in onze nieuwsbrief, Manie en/of website.  

   

 
 

  

René Elich heeft tijdens zijn wandeling langs de Niersdijk, tegenover de kerk van 

Ottersum, verschillende sporen gezien van bevervraat.  

mailto:info@ivnmaasenniers.nl


 

 

  

       

 

 

 

Gratis zoekkaarten en kleurplaten 

Wisten jullie dat je op de website van  Ark natuurontwikkeling  heel veel mooie zoekkaarten en 

kleurplaten gratis kunt inzien en downloaden. 

Variërend van kraanvogels, beversporen, de wolf, zoogdieren, planten. Te veel om hier op te 

noemen  

 

https://www.webwinkel.ark.eu/gratis
https://www.webwinkel.ark.eu/gratis


 

 

 

Enquête tuinvlindertelling 

Van 3 t/m 25 juli organiseert de Vlinderstichting weer 

een tuinvlindertelling. Daarvoor zijn zij benieuwd naar 

uw mening. Meedoen? Laat via deze link uw 

emailadres achter, dan krijgt u over een paar weken 

een enquête toegestuurd en ontvangt u een exclusieve 

preview. Bij voorbaat dank! 

 

Doe mee > Vlinderstichting 

  

https://www.vlinderstichting.nl/enquete-tuinvlindertelling


 

 

Naar Buiten.... 

Zelf een speurtocht uitzetten 

Wat is er leuker dan zelf een speurtocht uitzetten? Niks toch! En dit kan je al bij jou in de 

tuin of in de straat. We geven je tips hoe je dit het beste kunt aanpakken. 

Bedenk eerst de route die je je vriendjes of familie wilt laten lopen. Markeer deze route 

met pijlen. Je kunt deze pijlen op de weg tekenen of maken van takken of steentjes. Om 

je een handje te helpen hebben wij een mooi speurpakket voor je, compleet met pijlen en 

opdrachtkaartjes. Makkelijk toch? 

• Download het speurpakket (pdf) 

Bron: oerrr.nl/speurtocht 

https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1576135863/2019-12/Ding%20van%20OERRR%20-%20Speurtocht%20Pakket%20-%20Winter%202019.pdf
https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1576135863/2019-12/Ding%20van%20OERRR%20-%20Speurtocht%20Pakket%20-%20Winter%202019.pdf


 

 

 

EEN BEET VAN EEN TEEK 

Door een tekenbeet kunt u de ziekte van Lyme krijgen. Als u een teek binnen 24 

uur verwijdert, is de kans op de ziekte van Lyme vrijwel uitgesloten. 

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen kunnen deze 

bacterie oplopen door een beet van een teek die de Lymebacterie bij zich draagt. 

De ziekte uit zich meestal in een rode ring op de huid die ontstaat na 1 tot 3 

weken rondom de plaats van de tekenbeet. De ring wordt steeds groter. Soms 

zijn er griepachtige verschijnselen, zoals koorts. Als de ziekte niet opgemerkt 

wordt, kunnen later neurologische, gewrichts-, huid- of hartklachten ontstaan. 

De ziekte van Lyme is te behandelen met antibiotica. 

Hoe krijg je het? Hoe de teek te verwijderen? Hoe een gratis flyer aan te vragen 

lees je verder op onze website . 

  

 

  

https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-maas-en-niers/nieuws/een-beet-van-een-teek


 

Nieuwsbrief IVN Maas en Niers  

is net zoals ons kwartaalblad de Manie, in te 

zien op onze website. 

 

Wilt u voortaan de nieuwsbrief op een ander 

emailaccount ontvangen of zich afmelden? 

 

Geef het door bij de ledenadministratie.   

   

 

Geef een lidmaatschap 

cadeau! 

• ontvang gratis onze nieuwsbrief en 

elk kwartaal het clubblad de Manie  

• 4x per jaar het tijdschrift Mens en 

Natuur van de landelijke IVN  

• ledenkorting op activiteiten, 

cursussen en lezingen  

• 10% korting in de landelijke IVN 

webwinkel 

• Een feestelijk verpakt cadeaupakket 

Na een jaar stopt het cadeaulidmaatschap 

automatisch. Lees meer.  

    

 

 

CONTACT 

IVN Maas en Niers 

E-mail: info@ivn-maasenniers.nl 

© Copyright IVN Maas en Niers  

  

  

   

 
 

http://https/www.ivn.nl/afdeling/ivn-maas-en-niers/manie-en-nieuwsbrief
mailto:ledenadmi@ivn-maasenniers.nl?subject=De%20nieuwsbrief%20op%20een%20ander%20emailaccount%C2%A0ontvangen%20of%20afmelden%C2%A0&body=Wilt%20voortaan%20graag%20de%20nieuwsbrief%20op%20een%20ander%20emailaccount%C2%A0ontvangen%2C%20namelijk%20%3A%20%0A%0AWil%20mij%20afmelden%20voor%20de%20nieuwsbrief%20met%20het%20email%20account%3A%20
https://www.ivn.nl/tijdschrift-mens-en-natuur
https://www.ivn.nl/tijdschrift-mens-en-natuur
https://winkel.ivn.nl/
http://https/www.ivn.nl/afdeling/ivn-maas-en-niers/word-lid-van-ivn-maas-en-niers
https://www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers/bestuur-en-contactadressen
mailto:info@ivn-maasenniers.nl

