Nieuwsbrief
Oktober 2021

Van de bestuurstafel
Heb jij al gestemd op de Rabobank Clubkas campagne?

Vanaf 4 oktober tot 25 oktober mag er weer gestemd worden.
Helpen jullie mee om de clubkas van IVN Maas en Niers te spekken?
Het stemmen is in een mum van tijd gedaan en wij zijn er enorm blij mee.
Alvast bedankt!

Algemene leden vergadering
Noteer de ALV alvast in je agenda: op donderdag 18 november 2021
Aanvang: 20:00 uur op onze IVN locatie.
Uiteraard gelden dan de COVID voorwaarden voor toegang tot de vergadering.
De agenda komt in een aparte mailing.

Nieuws uit de werkgroepen
Bomenfestival op 19 september
Peter Megens en Dorien van Rens namen de Groentjes mee langs een deel van het
Bomenpad van IVN Maas en Niers. Er was weer veel te ontdekken en bewonderen op de
mooie ochtend van 19 september.
Galletjes, stuifzwammen, muizenholletjes, lijsterbessen, vlinders, minislakje, wilde
appeltjes en vol aandacht luisteren naar de uitleg van de gidsen. Onderweg nog even de
omgekeerde salamander van hout rechtgezet. Daarbij de hulp gekregen van vriendelijke
Pieterpad wandelaars.
En dan eindigen in het Vertelbos, zittend op de nieuwe boomstompen.
Weer mooie groene herinneringen gemaakt!

Kom jij naar de natuurwerkdag?
Op zaterdag 6 november is het weer de natuurwerkdag.
Met de landschapswerkgroep nemen wij altijd deel aan de activiteit die Staatsbosbeheer
organiseert in ons werkgebied.

We beginnen rond 09:00 uur tot ongeveer 12:30 uur
Iedereen is natuurlijk welkom, zeker ook niet IVN-leden.
Voor meer informatie kun je mailen naar onze coördinator John Toonen:
landschapsbeheer@ivn-maasenniers.nl

Vleermuiskasten aan schoolgebouw de Vonder
De vogelwerkgroep heeft een kraamkast en een kleine kast opgehangen
bij het schoolgebouw de Vonder in Ven-Zelderheide,
aan de zijde gericht naar de kerk.

Natuurgidsen
De groep van onze natuurgidsen is op 30 september voor het eerst sinds lange tijd weer
bijeengekomen. Het was een gezellige maar ook constructieve bijeenkomst.
Zo heeft Jan een presentatie gegeven over het traject Licht & Gericht en er is uitgebreid
gesproken over het concept-jaarprogramma.
Er zijn diverse afspraken gemaakt over de publiekswandelingen, om de onderlinge binding
met alle natuurgidsen vast te houden. Maar ook over wat kan anders en beter. Er was veel
inspiratie voor nieuwe ideeën en voorstellen. Deze worden vast en zeker opgepakt.
Een terugkoppeling in de vorm van een verslag hebben alle natuurgidsen ontvangen.
Zodra de voortgang van het jaarprogramma definitief is, wordt dat gepubliceerd op onze
website.

"Ik wil kinderen en volwassenen terugbrengen naar de
natuur. Daar leef ik voor, daar haal ik zelf energie uit".
Lees meer over Jan Wolters, hier samen met zijn
kleinzoon, in Magazine van KBO_PCOB

Excursieaanbod voor de lagere scholen
IVN Maas en Niers biedt voor het nieuwe schooljaar een
aantal leerzame en leuke excursies aan. De flyers liggen op
alle scholen. Er zijn in oktober al activiteiten geweest, maar
er is nog plek.
Lees het prachtige aanbod op onze website:

Scholenprogramma 2021-2022

IVN Trainingsaanbod
Mochten onze IVN leden ook nog graag een (online) cursus willen volgen dan vind je hier
het actuele Trainingsaanbod 2021 | IVN.
De online klimaatcursus (8 sessies) start op 3 november, zie hieronder.

Online klimaatcursus in Limburg
Op 3 november 2021 start een online IVN klimaatcursus, bestaande uit 8 online
bijeenkomsten van 2 uur, georganiseerd door de werkgroep Districts Kader Vorming
van IVN District Limburg. Inmiddels hebben elders meer dan 100 cursisten de cursus
afgerond. Tijdens de cursus werken cursisten aan een eigen klimaatactieplan en dragen
op die manier bij aan oplossingen van de huidige klimaatcrisis.
Voor meer informatie: lees hier verder of neem contact op met Peter Schouten
(pschout@xs4all.nl).

Doe-tip: Maak jouw eigen insectenhotel
Door verstedelijking is het voor insecten steeds moeilijker om goede schuil- en
nestplaatsen te vinden. En dat is jammer want insecten zijn van onschatbare waarde voor
de natuur! Help de natuur een handje en houd je het ecosysteem op natuurlijke wijze in
stand. Download deze handleiding en maak jouw eigen insectenhotel.

Paddenstoelen: ze zijn er weer volop!
Met deze paddenstoelen speurkaart in de hand maak je een lange boswandeling.
Onderweg kom je diverse soorten tegen: bekende en onbekende. Aan het einde van
de dag herken je ze allemaal! Een leerzame dag in het bos.
Bron: Staatsbosbeheer
Foto: © Marian Vink

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.

Reuzebovist

vlak bij de pont in
Middelaar, midden in een
weiland.
Foto: Ger Beumeler
2021-10-05

Zwavelzwam
Deze zwavelzwam zat op
een afgezaagde boom
vlakbij de Niers bij Kessel.
Foto: Frans Kerkhoff
2021-09-17

Stinkende Ballote
aan het Spoorlaantje vlakbij
de Brugstraat in Gennep.
Foto: Ger Beumeler
2021-10-09

Eetbare bloemen voor mens en insect
Stralend in je tuin of balkon, druk bezocht door bijen en vlinders, als feestelijke toevoeging
aan een drankje of als avontuur in je eten. Je kunt meer met bloemen dan je misschien
dacht. Ontdek hier meer.
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Geef een lidmaatschap cadeau!
ontvang gratis onze nieuwsbrief en
elk kwartaal het clubblad de Manie
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