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Beste leden, donateurs en andere lezers,
Met de zomer achter ons, bereiden we ons voor op de herfst.
Als je nu in de natuur bent zie je een overvloed aan bessen en vruchten.
Veel dieren zijn met de winter in het verschiet voorraden aan het aanleggen. Of ze eten zich
tonnetje rond t.b.v. een lange najaarstrek, of om de winterslaap door te komen.
Ook qua kleuren is de herfst vaak prachtig.
Met een lekkere (water- en winddichte) jas en gepast schoeisel is de herfst het seizoen bij
uitstek om er op uit te trekken.
De gehele oktobermaand loopt daarom ook de IVN #2uurnatuur Challenge, met als doel
mensen te verleiden om naar buiten te gaan.
Doe je mee? Dan ontvang je elke week een e-mail met verrassende uitdagingen om naar buiten
te gaan, de natuur in. Meedoen is gratis!
Aanmelden kan via: https://doemee.ivn.nl/aanmelden-2uurnatuur-challenge

Hoe goed ken jij onze streek?
De foto's van de vorige keer:

In onze fotorubriek ‘Hoe goed ken jij onze streek’ onderstaand de oplossing van de twee foto’s
uit de vorige Nieuwsbrief.
Foto 1 gunt ons een blik in de Notoaristuun te Grootegast. Te zien is o.a. de volière.

Graag hadden we wat extra informatie over dit parkje opgenomen in deze Nieuwsbrief. Wie was
deze notaris, wanneer leefde hij en waarom was hij belangrijk voor Grootegast? Wie ontwierp
het parkje en uit welk jaar dateert het? Gek genoeg hebben onze naspeuringen nauwelijks
antwoorden opgeleverd. Er is weinig tot niets bekend over de Notoaristuun. Daarom draaien we
het nu eens om. Wie van jullie, lezers, weet hier iets over te vertellen? Want dit mooie parkje is
toch niet zomaar uit de lucht komen vallen?
Mail het, al dan niet met het antwoord op de nieuw gefotografeerde plekjes, naar
ivnwesterkwartiereo@gmail.com
Uw antwoord nemen we dan op in de volgende Nieuwbrief.

Foto 2 toont de fraaie ophaalbrug van Nienoord met de poort
van Bentheimer zandsteen.
Die laatste stamt uit de glorietijd van de borg, de tijd van
Georg Wilhelm von Inn- und Knyphausen en Anna van
Ewsum, halverwege de 17e eeuw.
Zij waren toen graaf en gravin, en heersers over Nienoord en
de landstreek Vredewold.

Beide foto's hier boven zijn gemaakt door Herman de Meijer.

Hoe goed ken jij onze streek?
Hier zie je de nieuwe foto's:

Onderstaand opnieuw twee foto's met de vraag, weet u waar dit is?
Foto 1

Dit is een van de twee entrees naar welk bos?
Foto 2

En waar in het Westerkwartier vinden we het laatste stukje (helaas verdrogend) hoogveen?
Voor wie voor die tijd al weet waar de foto’s zijn genomen, stuur de antwoorden naar:
ivnwesterkwartiereo@gmail.com

Rabo Club Support
Als u een bankrekening heeft bij de Rabobank, dan kunt u uw vereniging(en) steunen via de
Rabo-actie Clubsupport.
Wij doen als IVN Westerkwartier e.o. ook weer mee; dus u kunt uw stem weer uitbrengen op uw
eigen vereniging! Iedere stem telt en levert ons een bijdrage op.
Vorig jaar kregen we via die actie ruim € 1.700,- voor de jeugdactiviteiten van onze Scharrelkids.
Dit heeft er o.a. toe geleid dat we al onze jeugdactiviteiten nu gratis kunnen aanbieden.
Stemmen kan in de periode van 4 tot 25 oktober. De uitslag volgt dan in november.

Workshop Erven & Tuinen Westerkwartier
Alweer drie jaar geleden startte het NoorderErf met workshops Erven & Tuinen Westerkwartier,
vaak later nog aangevuld met een praktijkdag fruitbomen snoeien.
Voor het vierde en laatste jaar gaan de cursussen nu van start en kunt u zich aanmelden.
Woont u in het buitengebied van het Westerkwartier en wilt u aan de slag met uw erf of tuin dan
kunt u meedoen. Er is een workshop speciaal gericht op het snoeien van fruitbomen en een
workshop die gaat over het inrichten en onderhoud van erf & tuin. Na het volgen van de
workshop kunt u gebruik maken van subsidie voor streekeigen beplanting, bijen – en
vlinderplanten en het snoeien van fruitbomen.
Aanmelden en kosten
Voor informatie en aanmelden,
ga naar de website https://hetnoordererf.nl/erven-tuinenwesterkwartier/
of neem contact op met Stieneke van der Wal, telefoonnummer 06 - 83 972 103,
mail info@hetnoordererf.nl
Kosten: € 75,- per persoon voor de workshop inclusief cursusmap en aansluitend het tuinadvies.

‘Vogelfestival Kom uit je nest!’
Op 5 juni 2022 organiseren we (IVN Noord) voor de derde keer een Vogelfestival in Nationaal
Park Lauwersmeer. De locatie van het Festival is in en rondom het
activiteitencentrum Lauwersnest.
Een prachtige locatie waar bezoekers het Shopnest, Muzieknest, Voorleesnest,
Wetenschapsnest, Foerageernest, Kindernest, Theaternest, Bouwnest en Kunstnest kunnen
vinden. Activiteiten van het Uitvliegnest, zoals excursies, vinden plaats door het gehele
Nationale Park. Een festival waar vogels centraal staan maar dat niet alleen leuk is voor de
echte vogelaar, maar voor iedereen, jong en oud!
Er worden nog enkele vrijwilligers gezocht onder IVN-leden om die dag mee te helpen.
Daarbij is kennis hebben van vogels geen must, zin om de handen uit de mouwen te steken
wèl.
Wil je meehelpen bij de organisatie van dit vogelfestival?
Wil je gastheer of gastvrouw worden bij een ‘nest’?
Of wil je samen met andere vrijwilligers deel uitmaken van het IVN-promotieteam dat tijdens
het festival informatie geeft over IVN?
Neem dan contact op met Henny Greven, vrijwilligersconsulent IVN Noord, h.greven@ivn.nl.
De tijdsinvestering is, als je meehelpt bij de organisatie, gemiddeld een aantal uren per week
(afhankelijk van je beschikbaarheid).

Sabelsprinkhaan bij voorlopen excursie Noorderriet
Foto Catharina Arkema

Als laatste
Ook deze keer weer de aankomende activiteiten voor de komende periode op een rij.
Wekelijks
Wandelen op dinsdag (en woensdag)ochtend
9.30 - ca. 11.30
Waar gewandeld wordt zie je op onze website.
10 okt
Gezinsactiviteit paddenstoelen Trimunt
14.00 - 16.00
17 okt
Paddenstoelen Natuurschoonbos
13.30 - 15.30
30 okt
Nachtwachterexcursie voor de jeugd
18.45 - 20.30
30 okt
Boottocht in de avond
(helaas al volgeboekt)
30 okt
Gezinsactiviteit 't Rieuw
19.30
6 nov
Natuurwerkdag overal in Nederland
Zie voor deelname de plekken waar gewerkt wordt:
https://www.natuurwerkdag.nl/
6 nov
Gezinsexcursie vruchten en zaden uit de natuur
14.00 - 16.00
17 nov
Met warme wol de winter in (wolworkshop)
19.30
29 dec
Eindejaarsplantenjacht en -wandeling Nienoord
14.00 -16.00
29 dec
Snertwandeling Vrijborg - Nuis
14.00 Informatie over al deze activiteiten, en meer, kan je uitgebreid terugvinden op onze website.
Zie daarvoor: https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-westerkwartier-eo/activiteiten

Los van onze eigen activiteiten vindt er op 10 december een netwerkconferentie plaats met als
titel ‘De Oude Riet in het Westerkwartier, een beekdal met potentie’
Die bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 10 december in Hotel Aduard.
Er is plaats voor ongeveer 75 deelnemers.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
Doel is te brainstormen over de kansen die natuurontwikkeling en waterberging in het dal van
de Oude Riet bieden aan toeristen, ondernemers en liefhebbers van water, natuur en
cultuurhistorie. Voor het Platform Oude Riet draait het om de beleving van het landschap. De
organisatoren hopen deze middag een stap verder te komen met het genereren van ideeën
over het nog aantrekkelijker maken van dit gebied.
Vanuit het bestuur lukt het ons niet daarbij aanwezig te zijn.
Indien jij zelf belangstelling hebt om mee te doen, meld je dan zo snel mogelijk aan.
Dat kan via www.ouderiet.com onder de knop congres, of rechtstreeks via het emailadres
info@ouderiet.com
Op de website vindt je ook alle informatie over dit congres, tijdstippen, sprekers en verdere
opzet.

Dit is het voor deze keer.
Hartelijke groet,
uw afdelingsbestuur

Ook deze keer sluiten we af met een prachtige close up gemaakt door Ab Neutel.
We zien hier de bloemknop van de wegdistel (Onopordum acanthium).

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u catharina.arkema@gmail.com toe aan uw adresboek.

