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Bestuur

e-mail: ivnlossersecretariaat@gmail.com

Voorzitter

vacature

Secretaris

Rob Melchers

06-235 28324

ivnlossersecretariaat@gmail.com
Wilgenkamp 1A, 7581 AH Losser

Penningmeester / Wout Schuit
ledenadministratie

ivnlosserpenningmr@yahoo.com

lid

Anke Polman

polma01@kpnmail.nl

lid

Dinant Wes

natuurbodelosser@gmail.com

Contactpersoon van de werkgroep
Natuurgidsen

Jaap van Daalen

ajvdaalen@telfortglasvezel.nl

Schoolgidsen

Frans Tiessen

fstiessen@hotmail.com

Kruidentuin

Carla Oostrik

c.oostrik@hotmail.com

Landschapsbeheer Siebe van der Woude

siebevdwoude@planet.nl

Nachtvlinders

Leo Hassing

ringstation-overdinkel@kpnplanet.nl

Cursussen

Frans Tiessen

fstiessen@hotmail.com

Website: www.ivn.nl/afdeling/losser
Websitebeheerder Ruud Spiering

ruud.spiering@kpnmail.nl

Facebook:www.facebook.com./IVNLosser
Natuurbode ee-mail: natuurbodelosser@gmail.com
Vormgeving

Wout Schuit

woutersch@yahoo.com

Samenstelling

Dinant Wes

natuurbodelosser@gmail.com

Bezorging

Johanna Benneker, Ben Hulsebos, Jeanne Peters, Bert Rohring, Dirk Veldman
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Agenda
di

25 okt.

Algemene Ledenvergadering vanaf 19.30 uur in café Heijdemann

za

29 okt.

Nacht van de Nacht (zie pag. 15)

zon

30 okt.

Scharrelkidsdoedag tussen 11.00 en 12.30 uur in het Arboretum (zie pag.
15)

za

12 nov.

Landschapsbeheer. Werkmorgen in Duivelshof (ingang Lossersestraat)
van 9.00 tot 12.00 uur. Voor koffie en koek wordt gezorgd.

za

10 dec.

Landschapsbeheer. Werkmorgen in Duivelshof (ingang Lossersestraat)
van 9.00 tot 12.00 uur. Voor koffie en koek wordt gezorgd.

za

12 dec.

Uiterste inleverdatum van de kopij voor de volgende Natuurbode

Mededelingen m.b.t. leden en donateurs
Contributie per jaar
lid
huisgenoot-lid
jeugdlid

€ 15,00
€ 10,00
€ 6,00

donateur
minimaal € 12,50
overmaken op NL15 RABO 0130 3413 04
t.n.v. penningmeester IVN-Losser

Wijzigingen doorgeven
doorgeven
Een verzoek aan U om een wijziging in Uw e-mail-, woonadres, bank-, gironummer zo snel
mogelijk door te geven aan de ledenadministratie: Wout Schuit, ivnlosserpenningmr@yahoo.com

Kosten Natuurbode
De Natuurbode is een belangrijk communicatiemiddel voor IVN-Losser, maar het is ook een grote
kostenpost voor ons. Dat geldt voor de papieren versie, de digitale versie kost niets. De papieren
versie kost per stuk een kleine 2,50 euro om te drukken, dus per jaar zo´n 10 euro. Voor de
exemplaren, die per post verzonden worden, komt er nog € 6 per jaar bij, dus totaal 16 euro. Met
een contributie van 15 euro (volgend jaar € 20) en een mínimumdonatie van 12,50 euro blijft er
niet zo veel over voor het werk van de vereniging.
Vandaar, dat ik iedereen, die nog een papieren versie ontvangt, met klem wil verzoeken eens te
kijken of dat digitaal kan (via email dus als een pdf-document = portable document format) en dat
door te geven aan natuurbodelosser@gmail.com. Je moet dan natuurlijk de Acrobat pdf-reader
hebben. Die kun je gratis downloaden (get.adobe.com/nl/reader).
De digitale versie heeft ook nog het voordeel, dat die in kleur is, terwijl de papieren versie i.v.m.
de kosten alleen in zwart-wit wordt geleverd. Kortom, de digitale versie is veel mooier, vooral
omdat de laatste jaren er veel foto´s geplaatst worden bij de artikelen.
Als je wel internet hebt, maar jouw email of emailadres niet wilt delen, kun je de Natuurbode ook
lezen via de website, waar hij enkele dagen later verschijnt. Voor tussentijdse berichten is een
emailadres zeer gewenst, omdat de Natuurbode slechts één maal per kwartaal verschijnt. Een
andere kostenbesparing ontstaat, als de auteurs hun, overigens zeer welkome, verslagen beperken
tot twee pagina’s inclusief foto’s.
De penningmeester

Opmaak Natuurbode
De opmaak heeft enkele wijzigingen ondergaan.
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Mededelingen van het
bestuur
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering,
dinsdag 25 oktober
Aan de leden en donateurs van de IVN-afdeling Losser,
Hierbij nodigen wij U uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 25 oktober 2016 om
19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) in café Heijdemann, Smalmaatstraat 55 in Losser.
Op de agenda staan:
-

Opening en welkom

-

Mededelingen en ingekomen stukken

-

Vaststellen van de agenda

-

Concept notulen ALV april 2016

-

Mediaplan

-

Samenwerking Natuurmonumenten*

-

Toekomstvisie*

-

Stand van zaken m.b.t. financiën

-

Planning werkgroepen

-

Samenstellen jaarprogramma / jaarverslag

-

Rondvraag

-

Uitreiking speldje aan jubilaris

-

Afscheid Frans Tiessen en Ruud Spiering

Pauze
-

Lezing door Wim Evers met als titel: “Tafelgenoegens: met een graaghe maghe en een
schoon tafel - dweelken”.(zie volgende pagina)

*toegevoegd in vergelijking met de aankondiging in de vorige Natuurbode no. 3
We hopen van harte op jullie komst.
Het bestuur van IVN-Losser
Let op:
Behoudens koffie/thee met hapje en de eerste consumptie na de pauze zijn de consumpties voor
eigen rekening.
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-**Lezing samengevat:
Een diner van 14 gangen; de Engelse koning Hendrik de VIII vond het geen probleem.
Maar at in die tijd iedereen zoveel? Wat stond er op tafel aan eten en drinken. Waar kwam het
voedsel vandaan (graan, groenten, vlees, vis, kruiden, zout, e.d.).
Was er wel een tafel. Gebruikte men zijn handen bij het eten of was er al bestek. Waren er regels
hoe men zich diende te gedragen bij de maaltijd?
Deze power-point-presentatie, geeft een beschrijving van het voedsel- en drankgebruik,
eetgewoonten en etiquette van de boerenstand, gegoede burgerij en adel, in de periode van
ongeveer 1300 tot 1650 in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.
Dit alles zal met afbeeldingen van miniaturen, schilderijen van oude Meesters en voorwerpen
visueel worden toegelicht.

Conceptnotulen ALV 13 april 2016
Afwezig met kennisgeving: Dinant Wes, Tonny van Dijk, Annie Roerink, Carla Oostrik, Jeanne
van Huijkelom, Jack van Huijkelom.
1. Opening
Frans Tiessen opent de vergadering.
2. Mededelingen
De natuurgidsenopleiding is gestart met een groep enthousiaste deelnemers. Tijdens deelname aan
de cursus zijn zij ook lid van IVN-Losser en daarmee ook uitgenodigd voor deze vergadering.
3. Vaststelling van de agenda
Iedereen gaat akkoord met de voorgestelde agenda
4. Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2015
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen. De notulen worden goedgekeurd.
5. Conceptjaarverslag 2015
Naar aanleiding van het jaarverslag wordt Wout gecomplimenteerd met de affiches die hij maakt
voor diverse activiteiten.
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen. De notulen worden goedgekeurd.
6. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit Marian Verveld en Wim Evers
Namens de kascommissie, bestaande uit Marian Verveld en Wim Evers, deelt Wim Evers mee, dat
de commissie de financiën van IVN-Losser over het boekjaar 2015 heeft gecontroleerd en in orde
bevonden. De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun werkzaamheden.
7. Verslag van de penningmeester over het jaar 2015
De activiteiten van de natuurgidsen hebben dit jaar voor veel inkomsten gezorgd. Daarnaast zijn er
ook enkele tegenvallers. De gemeente Losser geeft alleen nog subsidie voor leden, die woonachtig
zijn in de gemeente Losser. Ook de subsidie van de RABO-bank loopt terug.
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8. Begroting 2016 / vaststellen contributie vanaf 2017
De begroting van 2016 bevat nog enkele onzekerheden. Een subsidieaanvraag voor de
natuurgidsenopleiding is afgewezen. Het IVN-Losser staat samen met IVN-Oldenzaal garant voor
de financiën van de natuurgidsenopleiding. Als daar een tegenvaller optreedt, kan dat ten laste
komen van onze begroting.
Daarnaast worden er uitgaven gedaan voor de Scharrelkidswerkgroep. Ook daarvoor is subsidie
aangevraagd, maar het is nog onzeker of die wordt toegekend.
Het voorstel is om de contributie met ingang van 2017 te verhogen tot € 20,- per jaar. Dit voorstel
wordt unaniem aangenomen.
9. Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie
Marian Verveld stopt als lid van de kascommissie. Zij wordt bedankt voor haar bijdrage.
Wim Evers blijft lid. Ruud Spiering meldt zich aan als nieuw lid.
10. Verlenen van decharge aan het bestuur
De vergadering verleent decharge aan het bestuur onder dankzegging aan de penningmeester.
11. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Frans Tiessen en Ruud Spiering treden af als bestuursleden. Bij de volgende ALV zullen we daar
op passende wijze aandacht aan besteden.
Wout Schuit, Dinant Wes en Anke Polman treden toe tot het bestuur. Wout Schuit zal de taak van
penningmeester op zich nemen.
Er wordt nog gezocht naar een voorzitter. Er is een kandidaat, maar die zal niet op korte termijn
beslissen. Mogelijk wordt er eerst een tijdelijke voorzitter aangezocht.
12. Verlenen van mandaat aan het nieuwe bestuur
De vergadering verleent het bestuur mandaat voor het jaar 2016.
13. Rondvraag
• Situatie rond de ijsbaan aan de Nitertweg
er is een woonbestemming voor het terrein, maar er zijn nog geen belangstellenden. Voorlopig
gebeurt daar niets.
• Samenwerking met het Arboretum
het ziet er naar uit, dat onze activiteiten daar gewoon kunnen doorgaan na de overdracht aan
Natuurmonumenten. Er is onvrede, omdat IVN-Losser geen uitnodiging heeft ontvangen voor
de overdracht. Frans neemt hierover contact op met René Nollen.

Mediaplan (eerder ‘Aanmelden Activiteiten’ genoemd)
Voor onze publieksactiviteiten is het belangrijk, dat ze aangekondigd worden in de verschillende
media, zoals weekbladen, en dat ze dan ook op tijd gemeld worden. De verschillende werkgroepen
zorgen zelf voor de publiciteit in de media. Om te zorgen dat er geen belangrijke media vergeten
worden, is er weer een bijgewerkte lijst met media gemaakt.
Je kunt die aanvragen bij woutersch@yahoo.com. Geef fouten en correcties ook aan mij door. Er
verandert nogal eens wat.
Wout Schuit
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Werkgroepactiviteiten
Landschapsbeheer
We zijn in september weer aan een nieuw seizoen begonnen.
Het was zomers warm, zodat we op de werkplek konden
koffiedrinken. We hebben varens opgeruimd en zijn na de
koffie verder gegaan met werk in de schaduw. Op de heide
werd het met 24° te warm. Gelukkig is er altijd werk te over
en deze keer hebben we een deel van het wandelpad weer
wat breder gesnoeid. Door het jaar heen groeien er takken
over het pad en ook braamranken zoeken naar het licht. Nu
zijn ze er plaatselijk weer af, het pad is overzichtelijker en
niemand blijft daar meer hangen in de bramen.
Vorig jaar hebben we veel tijd gestoken in de Pennenkamp, aan de noordzijde van het terrein en
daar zijn we mee klaar, zodat de natuur, zowel het water als de randbegroeiing, daar verder zijn
gang kan gaan. Daardoor hebben we nu weer tijd voor het heidegebied.
Als het weer meewerkt, gaan we proberen, om de openheid van het terrein te herstellen, zodat - als
mensen op de bankjes zitten - er weer een vrij uitzicht over de heide is. Bij dat werk kunnen we
best nog wel hulp gebruiken. Dus heb je tijd over en wil je je een paar uur inspannend ontspannen
en koffie drinken, kom dan maar op de tweede zaterdag van de maand om 09.00 uur naar de
parkeerplaats Duivelshof aan de Lossersestraat.
U kunt onze werkplek in het terrein vinden door de geel/zwarte bordjes te volgen. We houden
pauze van 10.30 tot ongeveer 11.00 uur in de boomgaard langs de beek.
U bent er welkom.
Siebe

Schoolgidsen
Dit pad in het Duivelshof biedt voldoende mogelijkheden om
kinderen van groep 7 van de basisschool van het bos te laten
proeven.
Zeven ochtenden hebben we een groep meegenomen. Telkens
had elke begeleider gemiddeld vijf kinderen bij zich. De
kinderen met een loep in de hand, de één met nog extra een
boor een ander met een goot en de begeleider met een tas,
waarin een loeppotje, potjes met deksels, waarin gaten zitten,
spiegeltjes en een registratiemapje.
Op pad, het bos in. Het bos in de hand pakken. Blad van een
varen omdraaien: er zitten bruine bobbeltjes onder, een
naaldboom, een loofboom vastpakken. Ineens springt daar een kikker(tje) op. Vastpakken! Ik heb
een potje! Daar kan ie in! Kikker erin, deksel , waarin gaten, erop en kijken maar, hoe die eruit
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ziet. Hoeveel tenen heeft ie aan z’n achterpoot? Hé, daar zit
een vlies tussen. Waar leeft ie van? De kikker gaat mee. Nu
eens heeft de één dan weer een ander de pot in de hand.
Mogen we
hier ook
kijken? En
waarachtig,
daar
ontdekken
ze één van
de weinig
aanwezige
plaatsjeszwammen.
Pak een
spiegeltje
uit mijn
tas! Spiegeltje onder de paddenstoel en je ziet de
plaatjes. Even iets leren over sporen. Jullie
hebben ook die varens gezien toch met die
bobbeltjes? Daar zitten ook sporen in. Terug op
het pad zie ik brandnetels. Pak die onderaan vast
en haal mijn hand terug naar de top. Wat? Ja,
probeer maar. Je voelt niks.
Verderop heeft een kind een stokje met een
nummer ontdekt. Wat is hier? We hebben vallen
gemaakt. Hierin komen bodemdieren terecht. Op
die manier kunnen we jullie laten zien, welke bodemdieren
hier rondlopen. Kennen jullie bodemdieren? Eh ..
pissebedden,......wormen.
Met een schepje legen we de val. Er zit geen beest in. De
deksel gaat weer op de satéstokjes. Even verder weer een
stokje.
We dalen af naar beneden en achter een boomstam zijn twee
vallen ingegraven. In de één zitten dieren: zwarte kevers. De
ander is leeg. Kinderen we gaan er een val bij maken.
Met een schep wordt een gat gegraven, pot erin, past niet. Verder uitgraven. Gelukt. Wat nu? Je
moet zorgen, dat het beest in het potje kan lopen en nu kan dit nog niet, want het gat is te ruim.
Aandrukken. Ja, natuurlijk, de aarde tegen de rand van het potje duwen en even hoog maken.
Die kevers lopen door deze bovenste laag: de humuslaag. Voel maar, alles is los en het voelt zacht
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aan. We gaan kijken, hoe dik die humuslaag is.
Eindelijk wordt boor en goot, die we al een hele tijd
meesjouwen, in stelling gebracht. Om de beurt boren en het
boorsel telkens in de goot leggen. Wat schatten jullie, hoe
dik is hier de humuslaag? Even uitwijden over de betekenis
van humus. En het uitgeboorde gat weer vullen met dat, wat
in de goot zit. Welke kant van de goot gaat eerst?
We gaan weer op stap. Even verder: mogen we de kikker
loslaten? Dat mag, maar geen nieuwe vangen, we mogen de
hele wandeling maar twee dezelfde kikkers meenemen.
Hup, de kinderen het
bos in en ze vinden
nog twee soorten
paddenstoelen: een
bolletje en eentje met plaatjes.
Dit bolletje is hard. Het is een bovist. Binnenin zitten ook
sporen. Een klein eindje daarna ontdekten ze een zachte.
Met de hak erop en een stofwolk van sporen werd zichtbaar.
Het registratiemapje erbij. Hebben we paddenstoelen
gezien? kruisje; Bomen? Struiken? Bodemdieren?
We zijn nog niet bij het beginpunt terug, maar U begrijpt het al: beleven samen met de kinderen,
dat is het mooiste van dit werk.
Doe ook mee zou ik zeggen!
Onzeker? We lopen dit pad eerst voor op een morgen of middag onder leiding van Jos, die het
bos aan beide zijden van het pad tot in detail kent en met onze bioloog Frans. Dan weet je al heel
veel. Vervolgens een keer meelopen en dan gaat het lukken. Bang om een kikker te pakken? Dat
doen de kinderen.
Dinant Wes

IVN’er schrijft
Rondje Duivelshof
De maisoogst is begonnen, veertien dagen vroeger dan meestal, de
lijsterbessen zijn rijp net als de vruchten van de meidoorns. De appelbomen
hebben goed gedragen net als de beuken. Kortom voor veel dieren hangt er
een wintervoorraad of een vetlaagje klaar in de natuur. De bramen waren niet
bijzonder en een flink aantal bomen heeft last van de droogte. Als ze hun blad
laten vallen, is het niet zo erg, maar als het droge blad aan de boom blijft
zitten betekent het, dat de tak ook verdroogd is en dat is voor de boom niet
goed. Ook de mais heeft last van de droogte. Op veel akkers staat het als stro
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op het land.
Vlinders waren er hier in het oosten niet zo veel
dit jaar en met de konijnen en hazen gaat het ook
niet geweldig goed. Maar de nazomer werd door
veel mensen wel als plezierig ervaren, 30° in half
september komt niet vaak voor. Maar een maand
eerder zo’n warme periode was voor
kampeerders, andere vakantiegangers en bramen
wel leuk geweest.
De lijsterbessen zijn rijp.

Voor het terrein is deze droge herfst wel plezierig,
want er kan nu overal zonder problemen gemaaid worden en de maaiploegen zijn dan ook volop
bezig. Soms wordt er een deel van soortenrijk maaisel uitgestrooid op gebied dat soortarm is in de
hoop, dat de zaden, die nog in dat uitgestrooide maaisel zitten, zullen kiemen en zo de
kruidenrijkdom van een arm terrein verbeteren. Maar het meeste maaisel wordt gecomposteerd.
Wespen zijn er deze herfst weinig, want veel grondnesten zijn met hun inhoud in de natte periode
verdronken.
In het Arboretum heeft een nest Hoornaars het wel overleefd, want bij de laatste
nachtvlindertelling kwamen er zestig exemplaren af op het licht en mugjes op het laken. Normaal
zijn Hoornaars niet storend, maar met zestig wordt het wel lastig werken. Dus zijn ze gevangen en
- nadat de telling afgelopen was en de lamp uit - weer losgelaten.
In zijn algemeenheid zijn Hoornaars niet lastig of agressief, ze komen niet op limonade of
zoetigheid af. Het zijn net als Wespen goede insectenvangers en dus nuttig. Maar ja, Hoornaars,
die brommende vliegers, zijn een beetje groot. Zowel voor Hoornaars als Wespen geldt, dat, zodra
het koud wordt, alleen de koninginnen in leven blijven en die zoeken een overwinteringsplaats in
een holte om de winter door te komen.
Voor wandelaars is er de komende tijd weer veel te genieten, de verhakselde mais wordt ingekuild,
het landschap weer zichtbaar, de herfstkleuren komen en als het wat natter wordt, komen er ook
wel weer paddenstoelen. Dus. wandelschoenen aan en naar buiten.
Siebe

Raadsel
Het vorige raadsel
Je ziet hier 3 gele aardappelbovisten en 3
kostgangersboleten, de derde kun je wat vager linksboven
zien. De kostgangersboleten parasiteren op de
aardappelbovisten, waardoor de bovisten ineen
schrompelen. Zelden zijn de kostgangers zo groot en de
bovisten zo verschrompeld als op de foto,
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meestal zijn de kostgangers kleiner dan de aardappelbovisten en zijn de aardappelbovisten ook nauwelijks zichtbaar aangetast. Meestal vallen de kostgangers dan ook nauwelijks op. Je kunt tientallen aardappelbovisten vinden in een stuk bos met geen of slechts enkele kostgangers. De kostgangersboleet staat als kwetsbaar op de Rode Lijst van Nederlandse Paddenstoelen, sinds de jaren zestig zijn ze nogal achteruitgegaan.

Het nieuwe raadsel
Wat is dit?
Foto gemaakt in het Arboretum, op de zwarte
buitenwand van het informatiecentrum, tijdens
de Scharrelkidsdag op 3 juli. Het voorwerp is
ongeveer een centimeter lang.
Antwoorden per email naar
natuurbodelosser@gmail.com of direct
commentaar geven op facebook
“www.facebook.com/IVNLosser”.
Wout Schuit
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Op bezoek bij Landschapsbeheer
In de vorige Natuurbode schreef Siebe: ‘Voor nu wensen we iedereen een plezierige zomer en ook
als u geen aspirant-gids bent en toch wilt weten, hoe het bij ons toegaat, kijk dan even in de
agenda op pagina 3 en kom eens langs.
U kunt onze werkplek in het terrein vinden door de geel/ zwarte bordjes te volgen. We houden
pauze van 10.30 tot ongeveer 11.00 uur in de boomgaard langs de beek.’
Het doek aan de Lutterstraat,
tegenover de parkeerplaats , gaf
aan waar ik de Duivelshof in
moest. De geel/zwarte bordjes
wezen mij de weg.
Onderweg kwam ik drie werkers
tegen op weg naar huis. Er is nog
meer te doen vandaag.
Ze vertelden mij, dat ik om 9 uur
had moeten komen. De dauw over
de heide maakte vele webben
zichtbaar.
Vervolgens liep ik verder en bij de hei aangekomen, waren er
in de schaduw nog webben zichtbaar. Doorlopend zag ik links
een pleisterplaats: een kruiwagen met materiaal erin, tassen,
een houten bak. In de verte mensen aan het werk. Er werd
gesnoeid; takken ingekort, uitlopers van bramenstruiken
weggehaald. Het doel: ruim baan maken voor de wandelaars.
Het wandelpad loopt hier langs bomen en struiken en aan de
andere kant zie je tussen de opslag door een prachtig stuk
heide.
Siebe gaf aan, dat die
opslag de volgende keer
aan de beurt is. Jonge
berken en dennen
moeten uit de heide
getrokken worden om
weer een ruim zicht op
de heide te krijgen.
opslag van berken en dennen

Wie lichamelijke arbeid
wil verrichten ter

ontspanning is van harte welkom.
Na de instructie terug naar de plek, waar pauze was gehouden.
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Carla sloeg de klep van de houten bak op en haalde er een schenkkan uit. ‘Koffie?’ ‘Ja, graag’. En
natuurlijk koek. Immers in zijn aankondiging schrijft Siebe altijd ‘Voor koffie en koek wordt
gezorgd’.Vervolgens werden de materialen verzameld, de proviand ingepakt en rond twaalf uur
was alles weer op de plek.
Als U komt om te helpen hoeft U geen werkmateriaal mee te nemen. Siebe zorgt, dat er altijd
voldoende is.
Volg de geel/ zwarte bordjes en U komt op de goede plek uit. Wel vroeg komen natuurlijk dan is
het zicht het mooist en kunt U veel boompjes rooien.

Een avond nachtvlinders identificeren
Vrijdag 2 september 20.15 uur in het Arboretum ‘Poort-Bulten’. Een enthousiaste groep van 8
personen gaat vanavond inventariseren.
Gestart werd met de opbouw van het scherm met laken. Hierop
kunnen de nachtvlinders landen. Welke zouden er vanavond
landen en zouden daar bijzondere soorten bijzitten?
Vervolgens werden de lampen erop
gezet en ingeschakeld. Die schijnen
fel en lokken nachtvlinders.
De registratietafel werd ingericht met
leeslamp, notitieblok, vangdoosjes en
soortenboek.
Boomstammen werden bestreken met
smeer (een lokmiddel - een mengsel
van zoetigheid en alcohol-). Verder op
in het gras werden lichtvallen
geplaatst.
Nu wachten tot het donker werd.
Aanvankelijk wilde het niet lukken
met de nachtvlinders. Hoornaars in
overvloed op het doek. Op jacht naar
insecten voor hun kroost. Zelf zijn ze
geen vleeseters. En steken? Ze zijn
niet uit op jou, maar op beestjes. Maar als je ze in het nauw brengt en
ze steken je, dan kun je daar -evenals van een steek van een wespbehoorlijk hinder van krijgen. Dus was het toch maar beter die te
vangen en weer vrij te laten, zodra met de inventarisatie werd gestopt.
Intussen werden de smeerplekken gecontroleerd. Niet alle nachtvlinders komen op licht af, er zijn
er ook die afkomen op de geur van smeer. Weinig resultaat.
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Naarmate de avond vorderde, landden er meer nachtvlinders op het doek. Een open potje werd
boven de op het doek zittende vlinder tegen het doek gedrukt, zodat die niet meer weg kon.
Dopje erop en naar Leo ermee.
Hij identificeerde de vlinder op
basis van ervaring of met
behulp van het soortenboek
‘Nachtvlinders’.Is het die of
juist die. Even weer iets anders,
dan in het boek staat. Alles is
van belang om tot de juiste
naam te komen. Na de controle
werden de vlinders weer
bevrijd. Een aantal werd met potje en al in een doos gestopt voor
nadere identificatie.
Het gaat mij niet om de namen, maar om de uiterlijke variatie.
Leo heeft mij foto’s gestuurd van drie nachtvlinders, die deze avond op het doek zijn geland, door
hem van naam voorzien

schimmelspanner

bruine sikkeluil

U ziet de gezelligheid ontbrak niet: lekkere hapjes werden
rondgedeeld.
De dreigende regen was het signaal om te stoppen. De hoornaars
werden uit hun benarde positie bevrijd, de lichten op het laken
gedoofd en op de registratietafel alles zorgvuldig ingepakt.
De volgende inventarisatie ben ik weer van de partij. U ook?
Mail naar Leo Hassing : ringstation-overdinkel@kpnplanet.nl
en vraag hem wanneer de eerst volgende inventarisatie staat
gepland.
Dinant Wes

goudgele boorder
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Activiteiten
zaterdag 29 oktober
2016
In de vorige Natuurbode stond hierover: IVN-Oldenzaal organiseert net als voorgaande jaren 's avonds een
natuurexcursie op en rond de Tankenberg. Je kunt vertrekken tussen 19.00 en 20.00 uur. De start is bij het
Mariakappelletje aan de Tankenbergstraat in Oldenzaal.
Nieuwe locatie en andere tijden.
Nieuwe locatie
Erve Middelkamp, Bentheimerstraat 15A, De Lutte
Andere tijden
Er zijn twee starttijden
1. tussen 19.00 en 19.30 uur
2. tussen 20.30 en 21.00 uur
Inhoud
We nemen je mee aan de hand van de sterren, de bijzondere namen en fascinerende verhalen uit
de Griekse mythologie.
Er zullen verschillende activiteiten worden aangeboden waarbij al onze zintuigen worden
aangesproken. Hoor, voel, ruik en zie de nacht. Ontdek hoe mooi het donker is, ontdek de stilte en
ontdek het nachtleven van de dieren. Deze Nacht-van-de-Nacht activiteit is bedoeld voor iedereen
van jong tot oud. Beleef het donker, het is verrassend…..!
Opgeven
Opgave is verplicht op de site www.ivn.nl/oldenzaal met vermelding van uw naam en het aantal
personen. Dan wordt U ook geïnformeerd over de startplaats.
Er is plek voor max. 50 personen per starttijd.
Deelname is gratis en op eigen risico. Bij erg slecht weer gaat de activiteit niet door.
Tip: stevig schoeisel

Scharrelkids
zondag 30 oktober

Scharrelkids-doedag HERFST
Tussen 11.00 en 12.30 kan gestart worden.
De afsluiting is om 14.00 uur.
Locatie: het Arboretum ‘Poort-Bulten’
Opgeven met vermelding van het aantal personen is verplicht. Dat kan op e-mailadres:
ivn.losseroldenzaal@gmail.com

Landschapsbeheer
Werkochtenden op de volgende zaterdagen:
12 november
10 december
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Website
Wilt U actuele informatie bekijken, ga dan naar
ivn.nl/afdeling/losser
Wilt U actuele informatie aanleveren, mail dan
naar de website-beheerder Ruud Spiering
ruud.spiering@kpnmail.nl

Facebook
De IVN-afdeling Losser is ook te volgen
via Facebook.
Ga naar
https://www.facebook.com/IVNLosser,
klik op “Vind ik leuk”.
Zorg dat “Meldingen ontvangen” is
ingeschakeld en blijf op de hoogte van de
activiteiten en het laatste nieuws.

Natuurbode
Volgende kopijdatum Natuurbode
Kopij voor de Natuurbode voor de maanden januari t/m maart 2017 uiterlijk maandag 12
december inleveren via e-mail — gaarne met foto(’s) of illustratie(s) — naar
natuurbodelosser@gmail.com .

QR-code
Deze QR-code kunt U scannen met Uw mobiele telefoon, indien U een QR-code
app hebt geïnstalleerd. U wordt dan automatisch verbonden met de website van
IVN-Losser.

