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Bestuur van IVN Maas en Niers
wenst al haar leden en lezers
een goed, gelukkig en vooral gezond

2022.
Dat we dit jaar elkaar vaak mogen ontmoeten.
Weer met elkaar in verbinding komen,
op pad kunnen gaan en genieten
van de prachtige natuurgebieden
binnen onze regio.
Wij kijken er naar uit.
Houd onze website in de gaten
Tot dan...

Nieuws uit de
werkgroepen

Redactie
Hebben jullie de herfst/winter editie
van de Manie al helemaal gelezen?

Onze werkgroep Redactie denkt al na
over de volgende Manie

Die van de Lente 2022.
Dit keer wordt het centrale thema de
MEREL.
Heb je een leuke anekdote of bijdrage,
stuur deze dan voor
1 maart op naar onze redactie

De geplande seizoenswandeling uit ons
jaarprogramma van
vrijdag 14 januari 2022 gaat helaas niet
door (vanwege de Covid).

YES.....................
De Groentjes activiteit op zondag 16
januari over de WOLVEN gaat door!
Alle jeugdleden krijgen informatie van
onze Jeugdcoördinator
Wisten jullie dat de wolf in Heijen en direct
over de grens is gespot?
Er staat veel over in de media:
Wolf in Heijen, wolf door jager
gezien of wolf in Goch

Operatie Steenbreek
Samen met de gemeente Gennep doet
de wijkraad Gennep Zuid èn IVN Maas en Niers
mee met de Operatie Steenbreek.
Hierbij komen allerlei groene projecten van de grond. Niet alleen de betrokkenheid
van burgers groeit bij vergroening en klimaatverbetering. Vanuit de overtuiging dat
wij samen, burgers, wijkbewoners, IVN en de gemeente, een steen kunnen bijdragen
aan verduurzaming. We zijn begonnen plannen te bedenken hoe we alle, of in ieder
geval meer, burgers kunnen motiveren hun tuin te vergroenen.
Begin 2022 wordt er samen met inwoners een actieplan gemaakt, waarbij Gennep
jouw input goed kan gebruiken.
Heb je een idee om samen met de buren of vrienden de buurt te vergroenen?
Stuur vast een mailtje naar groenergennep@gennep.nl als je interesse hebt.
Lees hier meer over Steenbreek

Laten we samen van Gennep een Gezonde Groene Gemeente maken!

Houd Station Mook-Molenhoek groen
Geen weg langs de Heumense Schans
Beste natuurliefhebber(s),
Wij hebben het verzoek ontvangen deze petitie onder de aandacht van onze IVN-leden te
brengen.
De gemeente Mook-Middelaar(Lb) heeft in oktober 2020 de startnotitie Ecozone
uitgebracht. Hierin wordt wederom onderzocht of de aanleg van een nieuwe
verbindingsweg van Groesbeek naar de Rijksweg 271 (variant 5a) haalbaar is.
Deze weg zal aan de onderkant van de Heumense Schans in de spoorzone
(voormalig NS-terrein)worden aangelegd.
Hierdoor zal de zeer hoge natuurwaarde die het gebied kenmerkt verdwijnen.
Sinds 1985 zijn er ruim 1750 verschillende soorten waargenomen
waaronder opmerkelijk veel, gezien de oppervlakte van het gebied, zeldzame tot zeer
zeldzame soorten(200).

Lees hier meer over de petitie

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.

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.

Groot warkruid (zeldzaam)
aan de Niers tussen Gennepermolen en
rondweg.

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.
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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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