Activiteiten maart 2017
Voor meer informatie over beide verenigingen kijk op de website: :
https://ivn.nl/afdeling/noordwest-overijssel of
www.facebook.com/ivn noordwest-overijssel of op
www.knnv.nl afdeling De Noordwesthoek/Facebook de noordwesthoek.

4 maart- Landelijke dag Vlinderstichting te Wageningen
Inlichtingen: www.vlinderstichting.nl
11 maart- excursie Mossen in de Weerribben
Tijd : 9.00 uur P- station Steenwijk, Eesveense kant of
9.30 uur parkeerplaats Kalenberg (Berkenlaan-Nieuweweg)
Locatie: Kalenberg
Inlichtingen: Geert van Wirdum, 0521-521106 of geert@jolicoeur.nl
In deze tijd van het jaar zien we van de plantengroei vooral het mosdek, dat later in het jaar juist
minder opvalt. Mossen zijn belangrijke “bouwers” van het veen en we krijgen er een goed beeld van
hoe ze dat doen. In het mosdek zijn ook voor leken duidelijke verschillen zichtbaar, waar we iets over
het water, de geschiedenis en de mogelijke toekomst van het gebied uit af kunnen leiden.

13 maart- Alg.ledenvergadering IVN - NWO
Tijd: 20.00 uur
Locatie: `t Hoogthij, Oldemarktseweg 117, 8341 SC Steenwijkerwold
Inlichtingen: zie website IVN-NoordWestOverijssel
Jaarverslagen: zie website
Na de pauze zal Jos Hooijmeijer een lezing geven over weidevogelbeheer.
In het laatste kwartaalblad `Vogels` staat een artikel van hem over een onderzoek naar
Grutto`s.
20 maart- lezing Vlinders in hun omgeving
Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Klincke, Kerkstraat 16, Steenwijk
Verzorgd door: Albert Vliegenthart
Onze omgeving is rijk aan soorten waaronder enkele, die bijzonder zijn voor Nederland. Van de grote
vuurvlinder is ‘ons Nationale Park’ de enige vindplaats. En de Steenwijker populatie van de
sleedoornpage neemt een bijzondere plaats in Nederland in.
Vlinders, gewoon en ongewoon, zorgen ervoor dat u na deze avond anders naar hen kijkt. En wie
geniet er niet van deze fleurige fladderaars? Het voorjaar is in aantocht!

Vooraankondiging: 8 april Excursie naar Stinzenplanten.
Zie Koppel 2de kwartaal

Allen fijne natuurbelevingen in het aankomende
voorjaar.
De vogels beginnen te zingen, de knoppen
ontluiken en de eerste vlinders zijn al
waargenomen.
Het is weer tijd om naar buiten te gaan.
Geniet uitbundig
Roely

Bijeenkomsten werkgroepen IVN/KNNV
1 maart - Plantenwerkgroep KNNV
Plaats: De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk
Tijd: 19.30 uur
6 maart – Vlinderwerkgroep
Plaats: De Klincke, Kerkstraat 16 in Steenwijk
Tijd: 19.30 uur
14 maart - Vogelwerkgroep IVN
Plaats: ’t Hoogthij, Oldemarktseweg 117, Steenwijkerwold
Tijd: 19.30 uur

5-JARIG JUBILEUM

14 maart - Geologiewerkgroep okt t/m april
Bert Hummel geeft presentatie over de Harz
Plaats: De Meenthe, zaal 3, Stationsplein 1, Steenwijk
Tijd: 19.30 uur
15 maart - JeugdNatuurClub De Weerribben
Plaats: Woldberg, Nabij camping `t Kappie.
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Onderwerp
Wilt u JeugdNatuurClub De Weerribben blijven volgen like ons op Facebook:
www.facebook.com/JeugdnatuurclubDeWeerribben

