Alles wat op anderhalve meter kan, mag weer!
Wat hebben we hier naar uitgekeken! We mogen met groepen naar buiten, de natuur in;
voorlopig nog met 1,5 meter afstand van elkaar, totdat er verdere versoepelingen komen.
Een mooi moment om eens terug te bladeren in de Nieuwsbrieven van het afgelopen jaar. In
de Nieuwsbrief van april 2020 lees ik dat het uitstellen van activiteiten pijn doet. De
vogelwerkgroep stond in de startblokken om hun cursus Vogels en hun Zang te starten. Ook
de cursus Natuur in de Lente stond te beginnen. Alles klaar, veel aanmeldingen en dan
afzeggen. Het samenwerkingsinitiatief tussen ons en het Synfonietta orkest uit Voorschoten
met Vogels in de hoofdrol moest ook worden uitgesteld. Een grote indruk maakte een email
van een van ons, werkzaam in de IC van het LUMC. Hij berichtte dat het geleidelijk spannend
werd, maar dat de IC extra was opgetuigd om de verwachte drukte het hoofd te bieden. Ach
schrijft hij, doelend op onze activiteiten, volgend jaar een nieuwe lente. En nu een jaar later
weten we wat een bijzondere rol zij in ziekenhuizen en zorginstellingen hebben gespeeld.
Maar ook dat het in die lente nog niet voorbij was. Door de Corona crisis werd ook ons
sociale verkeer drastisch beperkt. Dat had grote gevolgen voor communicatie binnen de
afdeling. Zoom bood uitkomst. Coördinatoren bijeenkomst, ALV, lezingen, overleg van
werkgroepen en bestuur; we gingen virtueel. En met succes. Deze wijze van communiceren
bleek toch aardig efficiënt.
De zomer van 2020. Het leek de goede kant op te gaan en we maakten voorbereidingen om
activiteiten op te starten. Hoe zouden de leden reageren? Een gevoel van “eindelijk kunnen
we weer aan de slag”? Of toch een gevoel van zorg? De gidsen die met een groep de natuur
in gaan, moesten nadenken hoe dat aan te pakken. Is het excursiegebied wel geschikt? Kan
je de regels voor onderlinge afstand respecteren tijdens de schemer- en avondwandelingen,
in excursies over smalle weggetjes? En met hoeveel deelnemers kan je op stap? Na de
beslissing om per 1 juli weer voorzichtig te starten met onze activiteiten, bleven de signalen
gunstig. Het was belangrijk dat de gids zelf mocht overwegen een activiteit wel of niet door
te laten gaan. Op 10 juli een avondwandeling in het landgoedbos bij Huys te Warmont. De
eerste na een lange tijd van stilte. Een 1.5 meter wandeling, met een strikt maximum aan
deelnemers. En vooraf melden was een voorwaarde. Maar dan een verslechtering. Het
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aantal Corona besmettingen nam toe en in de
ziekenhuizen maakte men zich klaar voor een
tweede golf. Het vaccineren was nog niet gestart
en we stopten met onze activiteiten.
In januari 2021, een virtuele Nieuwjaarsreceptie.
Zoveel bekende gezichten op het scherm en dan
gezamenlijk het glas heffen om te toosten op
goede gezondheid en een mooi en actief jaar. De
Nieuwjaarsreceptie per Zoom was uniek, een
eerste keer, maar we spraken de hoop uit dat
het een gebeurtenis was om nooit meer te
herhalen. En nu, met een hoge vaccinatiegraad
en lage besmettingscijfers gaan we voorzichtig
weer aan de slag. De Duinwerkgroep heeft
ondertussen al een succesvolle wandeling
gemaakt.
We kijken terug naar een heel bijzonder jaar. Een
jaar waarin natuur een belangrijke rol speelde,
omdat een wandeling voor veel mensen het
enige uitje bleek te zijn. Onze inzet om mensen
dichter bij de natuur te brengen bleek zo
belangrijk dat de IVN dit jaar de Prins Bernhard
Cultuurfonds Prijs krijgt uitgereikt. Onze IVN
heeft in coronatijd haar meerwaarde bewezen.
Een ware prestatie waar we allen trots op
kunnen zijn.
Het bestuur
1. Enquête Cursusaanbod voor alle groene
vrijwilligers in Zuid-Holland
Waar liggen jouw behoeften en wensen op het
gebied van natuureducatie? De provinciale
werkgroep ‘Educatie’ met collega’s van IVN,
Staatsbosbeheer en De Groene Motor houden
een interessepeiling onder alle groene
vrijwilligers in Zuid-Holland. De interessepeiling
helpt hen om beter te weten waar behoeften en
wensen liggen op het gebied van educatie bij
vrijwilligers en hoe ze als groene organisaties
hierin nog meer samen kunnen doen.
Waarom? Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het
behoud van het Zuid-Hollandse groen en de
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natuur. De groene organisaties in de provincie bieden vrijwilligers graag een goed
cursusaanbod aan. Zij zijn benieuwd naar welke thema’s en onderwerpen er behoefte aan
scholing is. In de enquête is ruimte om eigen ideeën en nieuwe behoeften aan te geven. Tot
16 juli kunnen jullie de interessepeiling invullen. Degenen die hun e-mailadres na het
invullen van de enquête achterlaten zullen op de hoogte gebracht worden van de resultaten
met een kort verslag van de belangrijkste inzichten uit de interessepeiling. Met de inzichten
kunnen de groene organisaties gezamenlijk afspraken maken over het cursusaanbod en
hopen ze op de (middel)lange termijn zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van
vrijwilligers en groen organisaties. Onder de inzendingen verloten ze leuke cadeautjes,
waaronder het boek ‘Wandellust’ van Twan Huys, een IVN bomenwaaier en een vogelhuisje.
Zie voor meer info hierover de volgende link: https://www.zelfdoeninzh.nl/infotips/cursussen-en-kennis-voor-vrijwilligers/enqu%C3%AAte-cursusaanbod-voorvrijwilligers-in-het-groen/
2. Vrijwilligers gevraagd voor IVN Trektocht Nationaal Park Hollandse Duinen (omg.
Leiden, Katwijk, Wassenaar)

Dit jaar heeft IVN een gaaf nieuw concept gelanceerd: IVN Trektochten
(zie: https://www.ivn.nl/wandel-en-fietsroutes/ivn-meerdaagse-trektochten). Tijdens deze
meerdaagse routes word je enkele dagen meegenomen in het authentieke verhaal van het
landschap en de mooiste plekjes in het gebied. Samen met de mensen die het landschap het
beste kennen zet IVN de routes uit en wandelaars overnachten bij Gastheren van het
Landschap.
Het concept is nog heel nieuw (de eerste twee IVN Trektochten staan net online) en in
Nationaal Park Hollandse Duinen streven we er naar om dit jaar als derde IVN Trektocht
online te gaan. Inmiddels zijn al twee bevlogen vrijwilligers aan de slag, maar extra handen
en hoofden zijn meer dan welkom! We zijn dan met name op zoek naar mensen met
gebiedskennis, maar ook andere meedenkkracht is welkom.
Wat ga je doen?
De komende maanden gaan we meerdaagse route uit zetten, de mooiste plekjes van het
gebied ophalen en het verhaal middels storytelling vormgeven. De overnachtingslocaties
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staan al (semi)vast en voeren bezoekers van Leiden Centraal naar de duinen van Katwijk,
door Berkheide en Meijendel naar Wassenaar en via de landgoederen weer terug naar
Leiden. Welke verborgen schatten moeten we onderweg echt niet missen tijdens de
dagtochten? Welke verhalen van het gebied zijn perfect om mee te nemen in het bredere
verhaal? Daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken!
Lijkt dat je wat, heb je suggesties of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met
Dylan Haanappel, via d.haanappel@ivn.nl .
3. Ode aan de nachtegaal. Nieuw boek van IVN-lid Dick de Vos
Hij heeft al verschillende boeken op zijn naam staan, “onze” Dick.
Dat zijn meestal gidsen waarin het herkennen van vogelzang en
vogelgeluiden centraal staan. Denk aan De Veldgids Vogelzang en
de Veldgids Vogeltrek, allebei uitgegeven door de KNNV.
Maar met de Ode aan de nachtegaal heeft Dick de Vos een boek
geschreven van een ander type. Dit keer duikt hij diep in de
cultuurgeschiedenis en de symboliek van één specifieke vogel. En
klaarblijkelijk doet hij dat met veel plezier!
Het is een “bont” boek geworden, vlot geschreven, vol weetjes en
anekdotes en prachtig geïllustreerd. De auteur is van huis uit
literatuurwetenschapper en van deze expertise kan hij hier
uitmuntend gebruik maken.
Voor € 22,50 is dit fraai uitgevoerde en van een hard cover voorziene meesterwerkje te koop
bij de KNNV: De nachtegaal - portret van een onsterfelijke zanger (knnvuitgeverij.nl).
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Redactie: Floris de Boer, Wietse Roodenburg en Hans ter Mors. De Nieuwsbrief komt uit bij
voldoende nieuws. Wie géén prijs stelt op deze Nieuwsbrief kan dit melden aan de secretaris
van de IVN Leidse regio, Ria Fijn van Draat (ivnleiden@hotmail.com). De site van onze IVNafdeling is https://www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio. Ook goed: www.ivn.nl/leiden.
In de maanden januari, mei en oktober verschijnt het gezamenlijke periodiek van de IVN
Leidse regio en de KNNV Leiden e.o. “Bladgroen”.
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