
Nieuwsbrief Juli 2021   

Van de bestuurstafel
 
WEBSITE
Op 27 juli hadden we over onze website een brainstorm of hersenwaaien, zoals René dat zo treffend
uitspreekt. Onze website is de laatste tijd al flink opgepoetst. Alle pagina's zijn onder handen
genomen.  
Wat is nieuw:

we werken voortaan met een AGENDA
er zijn diverse webformulieren: 

om je aan te melden als lid of donateur
om een schenking of gift te doen
of om je aan te melden voor bijvoorbeeld een activiteit 

Duidelijk is dat er vanwege de corona geen activiteiten worden vermeld. Zoals jullie weten, blijft een
website altijd in ontwikkeling. Heb je iets nieuws voor onze website mail dan naar website@ivn-
maasenniers.nl

MANIE
De werkgroep REDACTIE is een paar
keer bijeengekomen. Er is hard gewerkt
aan een volledige nieuwe layout van de
Manie. De nieuwe Manie wordt in kleur
gedrukt en krijgt een ander formaat.  
 
Op 11 augustus hebben wij een
ontmoeting met al onze bezorgers. De
distributielijst wordt uitgebreid. Wij willen
dat de Manie in elk kerkdorp op een
gezamenlijke ontmoetingsplek ligt. 
 
Weet jij nog een goede plek om de Manie
neer te leggen, geef het door aan
redactie.manie@ivn-maasenniers.nl
 
Dus na 11 augustus ploft de nieuwe
MANIE in de brievenbus
 
Heb je kopij voor de Manie graag e-
mailen naar redactie.manie@ivn-
maasenniers.nl 

http://www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers
https://www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers/agenda
mailto:website@ivn-maasenniers.nl?subject=nieuws%20voor%20de%20website%20
mailto:redactie.manie@ivn-maasenniers.nl?subject=Kopij%20voor%20de%20Manie


Voor nu wensen wij jullie allemaal een prettige vakantie toe.
 

Nieuws uit de werkgroepen

VERVOLG van ons bord 'VERTELBOS'..
In onze vorige nieuwsbrief schreven we over het verdwenen bord van het
Vertelbos en hoe ontzettend jammer dat is. 
Over het gemis van het Vertelbos-bord hebben wij contact gezocht met onze contactpersoon Christine
Naaijen van de gemeente Gennep. Christine, die ook onze nieuwsbrief ontvangt, wist al wat er bij
onze IVN speelde. 
 
Ondertussen hebben jullie misschien ook gezien dat er binnen de gemeente Gennep op verschillende
plekken mooie houten borden zijn geplaatst. Zie hierboven bijvoorbeeld het bord van het Niersdal.

http://www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers/manie-en-nieuwsbrief
http://https//www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers/manie-en-nieuwsbrief


Christine heeft intern navraag gedaan naar de mogelijkheden en lees hieronder haar geweldige
reactie: 
 
'Hallo IVN-ers, 
  
Ik heb goed nieuws: er is een bord voor jullie Vertelbos besteld. Ze zijn inderdaad gemaakt van
Genneps hout (dunningsronde bosjes Gennep 2019-2020; gezaagd door Knoest uit Afferden, in elkaar
gezet door zorg-hout Ambachtelijk Hout uit Gennep, en de letters ingekleurd door de Kunstschat uit
Gennep; in ons geval ook nog eens geplaatst door Buitenwerk). Het verhaal erbij is minstens zo leuk
en duurzaam als het bord zelf…   
Met vriendelijke groet, 
 
Christine Naaijen,  
Beleidsmedewerker Natuur, Groen en Landschap.'
 
Hoe super tof is dit..
 
Zodra het bord beschikbaar is en geplaatst wordt, laten we dat jullie weten.  
 

              

OP ZOEK NAAR...
Waarnemingen of foto's van onze IVN 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 iets bijzonders gezien, zoals een mooi
landschap, zonsondergang, bloem, zoogdier, vogel of insect en er een foto van gemaakt? Of een
nieuwe waarneming gezien?  
Laat het ons weten, mail naar info@ivn-maasenniers.nl.  
Vermeld erbij wat en wanneer je dit gezien hebt. Wie weet wordt jouw foto of waarneming opgenomen
in onze nieuwsbrief, Manie en/of website.
  

mailto:info@ivnmaasenniers.nl


Foto: Harry van de Ven  
Genomen op 26.07.2021 tijdens zijn ochtend wandeling met de hond in het Reichswald.  
Je ziet hier 4 edelherten, waarvan een jong waarbij de stippen nog goed te zien zijn.

De DAS 
Gefilmd door Gérard Duifjes (IVN lid) in het Startsedal op 27 juli 2021.

HOOGWATER 
IVN Maas en Niers.... de naam alleen al zegt voldoende. Ook in
onze regio hebben we het hoogwater ervaren.
Van het hoogwater hebben we diverse foto's van onze leden ontvangen. Hieronder een weergave.
Heb jij nog mooie foto's? Stuur deze dan door met vermelding van de plaats en je naam. Maximaal 3
foto's per persoon.

Heb jij mooie foto's? Stuur ze in via onze website

https://youtu.be/9BwG6qEnIlU
http://www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers/nieuws/hoogwater


Foto's van René Elich



Foto's van Marian Vink

OPROEP: DOE JIJ MEE? 
MAAK EEN INSECTENHOTEL EN WIN EEN PRIJS!
REGIO | De vele insecten die op de bloemen af komen hebben huisvesting nodig. Dit wil
Agrarische Natuurvereniging (ANV) Raamvallei stimuleren, door insectenhotels te bouwen.
Vandaar de oproep aan iedereen om een insectenhotel te maken en deze bij bloemen te
plaatsen. We stellen mooie prijzen beschikbaar, maar de uiteindelijke winnaar is de natuur.
Door al die insectenhotels, krijgen we immers een completer biotoop in dat gebied. Door het
plaatsen van een insectenhotel help je de natuur een handje en wordt het ecosysteem in stand
gehouden. 

De prijzen die te winnen zijn, zijn enkele mooie geldprijzen: Eerste prijs: € 150,-; Tweede prijs: € 75,-;
Derde prijs: € 35,- Verder nog enkele leuke prijzen zoals onder andere: Playgo Natuur onderzoekset
en Het bijzondere beestjes boek 
Een jury bestaande uit twee leden, zullen de insectenhotels beoordelen op functionaliteit en
originaliteit. Foto’s van het gemaakte insectenhotel kunnen voor 15 september gemaild worden naar
info@raamvallei.nl onder vermelding van de plaats van het hotel en naam en telefoonnummer. In
oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. 

 
Bron: Maas en Niersbode en Raamvallei

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.
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