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‘Wildlife Photographer of the Year’

Bestuur

e-mail: ivnlossersecretariaat@gmail.com

Voorzitter

vacature

Secretaris

Rob Melchers

Penningmeester /
ledenadministratie

Wout Schuit

ivnlosserpenningmr@yahoo.com

lid

Anke Polman

polma01@kpnmail.nl

lid

Dinant Wes

natuurbodelosser@gmail.com

06-235 28324 ivnlossersecretariaat@gmail.com
Wilgenkamp 1A, 7581 AH Losser

Contactpersoon van de werkgroep
Natuurgidsen

vacature

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

10 jan.

Nieuwjaarsbijeenkomst vanaf 19.30 uur in café Heijdemann, Smalmaatstraat
55 in Losser.

za

14 jan.

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

zon

22 jan.

Scharrelkidsdoedag tussen 11.00 en 12.30 uur in het Arboretum (pag. 10).

zon

29 jan.

Winterwandeling. Het startpunt van de wandeling is in het Pannenkoekhoes
‘De Stroper’, Bentheimerstraat 25 in De Lutte (pag. 11).

za

11 febr.

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

za

11 maart

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

woe 15

febr.

Uiterste inleverdatum van de kopij voor de Nieuwsbrief ( zie onderaan).
noteer al vast:

do

13

april

Algemene Ledenvergadering.

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

€ 20,00 (nieuw)
€ 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

Natuurbode wordt Nieuwsbrief
De Natuurbode wordt Nieuwsbrief m.i.v. maart 2017.
In verband met de kosten van het printen van de Natuurbode gaan we over op een Nieuwsbrief.
Deze verschijnt 6 keer per jaar. Op de voor- en achterkant van de Nieuwsbrief worden de
onderwerpen in het kort omschreven. Klikt U op het eind van een tekst op ‘lees meer’, dan komt
U op de website. Hier leest U over hetzelfde onderwerp een uitgebreide tekst.
Degenen, die geen gebruik maken van de digitale weg, krijgen de gedrukte versie van een
Nieuwsbrief thuis bezorgd. Zij missen de mogelijkheid van ‘lees meer’.
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Mededelingen van het
bestuur
Automatische incasso contributie en donaties
Deze mededeling is alleen van belang voor de leden en donateurs, die de
IVN-afdeling Losser hebben gemachtigd om de contributie/donatie automatisch af te schrijven.
De incasso-inning van de contributie- en donatiegelden voor 2017 zal plaats vinden op donderdag
16 maart 2017.
Het Incassant-ID van de IVN, afdeling Losser is: NL53ZZZ400753910000.
De te incasseren bedragen zijn: € 20,00 voor een lid, € 10,00 voor een huisgenootlid en € 12,50
voor een donateur.
Dit zijn minimumbedragen. Enkelen hebben de IVN-afdeling Losser gemachtigd een iets hoger
bedrag af te schrijven. Zonder tegenbericht wordt dit bedrag gehandhaafd.
Diegenen die hun bijdrage willen verhogen, worden verzocht dit op korte termijn door te geven
aan de penningmeester (ivnlosserpenningmr@yahoo.com). Hetzelfde geldt voor wijzigingen in het
bankrekeningnummer of beëindiging van het lidmaatschap/donateurschap.
Het is altijd mogelijk de afschrijving te laten terugboeken. Dit kan men zelf doen binnen 56 dagen
na de afschrijving.
Voor de IVN-afdeling Losser is het rekeningnummer (IBAN): NL15 RABO 0130 3413 04.
Wout Schuit, penningmeester IVN, afdeling Losser.

IVN-Losser, Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid, behoort tot een landelijke
vrijwilligersorganisatie. IVN-vrijwilligers zijn in project/werkgroepen bezig met en voor de
natuur en dragen deze kennis graag over aan kinderen en volwassenen.
IVN-Losser zoekt een enthousiaste voorzitter.
Ben je opzoek naar:
Een nieuwe uitdaging?
Contacten met gelijkgestemden?
Neem je graag het voortouw?
De natuur?
Wij bieden jou een leuke voorzittersfunctie bij een kleine, maar actieve vereniging.
De functie vraagt 1 vergaderavond in de twee maanden. Diverse contactmomenten met
werkgroepen en IVN-verenigingen in de regio.
Bezoek onze website voor algemene informatie: ivn.nl/afdeling/losser of
bel Anke Polman 06 - 57 28 78 25. Mailen kan ook: polma01@kpnmail.nl
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IVN-Losser, Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid, behoort tot een landelijke
vrijwilligersorganisatie. IVN-vrijwilligers zijn in project/werkgroepen bezig met en voor de
natuur en dragen deze kennis graag over aan kinderen en volwassenen.
IVN-Losser zoekt een penningmeester.
Ben je opzoek naar:
Een nieuwe uitdaging?
Contacten met gelijk gestemden?
Boekhoudkundige bezigheden, kasboek bijhouden, jaarrekening maken?
Een ledenadministratie bijhouden?
Wij bieden jou een leuke functie als penningmeester in een kleine, maar actieve vereniging.
Bezoek onze website voor algemene informatie: ivn.nl/afdeling/losser of
bel Anke Polman 06 - 57 28 78 25. Mailen kan ook: polma01@kpnmail.nl

Het bestuur wenst ieder een voorspoedig nieuwjaar.
Wij hopen U te zien op onze nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 10 januari vanaf 19.30 uur in café
Heijdemann, Smalmaatstraat 55 in Losser.
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Werkgroepactiviteiten
Landschapsbeheer
Tweeduizendzestien is afgesloten. We hebben 207 uur
gewerkt.
Het laatste kwartaal van 2016 was het weer ons goed gezind.
In oktober hebben we ons bezig gehouden met het
verwijderen van boomopslag uit de heide.
In november stond de
eendenvijver nog net
droog en daardoor
konden we daar het oude snoeihout --dat we vorig jaar niet
konden verbranden, omdat het in het water lag-- nu wel
opstoken en dat hebben we samen gedaan met takken, die nu
vrij kwamen door het afzetten van een stel oude
wilgenstobben (inmiddels staat er weer water in de
eendenvijver).
In december was het vrijwel windstil en konden we weer op
de heide aan het werk om opslag te verwijderen. Deze keer
hadden we een plek, waar we het kwijt konden zonder dat
het “in de weg ligt”. (Maar nog niet alle opslag is er uit).
Wat we het komende kwartaal gaan doen, hangt van het
weer af. De paden moeten nog bijgewerkt worden, de beek
moet waarschijnlijk geschoond worden. Doordat het al lang
vrij droog is, is er heel
veel blad in blijven
liggen en dat vormt soms dammen en die moeten er uit,
omdat daardoor “overstromingen” ontstaan. En als het
streng vriest, is er nog een stukje bos, dat al een paar jaar
aandacht vraagt en daar kunnen we ook een vuurtje stoken.
Kortom, afwisseling genoeg.
Bij al 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 9.00 uur naar de parkeerplaats
Duivelshof aan de Lossersestraat.
Je 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.
Je bent ook daar welkom.
Siebe
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Natuurgidsen
Afscheid en bedankt
Een mooie boeket en een dikke kus voor Christel
en haar moeder!
Op zaterdag 1 oktober namen enkele gidsen
namens het IVN afscheid van deze dames. Zij
stonden altijd voor ons klaar met koffie en
appeltaart, wanneer er een activiteit of een
rondleiding in het Arboretum was.
Ook op zondagen, als het weer het toeliet, waren
ze aanwezig. Zij hebben zeker bijgedragen aan
een groot aantal bezoekers van het park. Er
heerste een gezellige, ongedwongen sfeer. De
bezoekers zochten een plekje buiten op één van de picknicktafels, en men bracht de lege kopjes
weer netjes terug.
We zullen dit kleinschalig juweel heel erg missen. Jammer, dat die tijd voorbij is.
We wensen Christel en haar moeder heel veel geluk en succes met hun nieuwe activiteiten.
Jopie

Scharrelkids
Scharrelkidsdag-HERFST, 30 oktober
Het was weer een
gezellige Scharrelkidsdag
met een geweldige
opkomst.
Er was een speurtocht met
behulp van de speurtochtapp met als onderwerp
vruchten en zaden. Er zijn
heel wat kastanjes, eikels, hazelnoten en bladeren
verzameld.
Wout nam de kinderen mee op spinnenjacht. Er
werden spinnen gezocht, uit takken geschud en
met netjes gevangen. Erg spannend allemaal.
Als je uit gespeurd was, kon je een lekker
broodje bakken boven een vuur en een heerlijk
kopje pompoensoep proeven of chocolademelk
drinken.
Ook voor de knutselscharrelkids was er weer
voldoende te doen. Er werden volop gekleurde
spinnenwebben gemaakt -inclusief de spinnetjesvan kastanjes, eikels en wol.
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Om de vogeltjes deze winter te helpen, konden zelf meegebrachte pindakaaspotjes gevuld worden
met vogelvoer. Hier kregen de kinderen zelfs nog een houder bij, die Gejo vakkundig in elkaar had
getimmerd.
Als klap op de
vuurpijl was er een
heuse
pepernotenboom,
waar de kinderen een
zakje pepernoten
konden plukken.
Al met al een
geslaagde
Scharrelkidsdag met enthousiaste kinderen, (groot-)ouders en vrijwilligers.
Ingrid Christenhusz, IVN-Oldenzaal

IVN’er schrijft
Rondje Duivelshof
Ik ben benieuwd, hoe de winter gaat
verlopen. Tot nu toe (zo half december) is
het nog steeds vrij zacht en veel regen is
er hier ook nog niet gevallen.
We hebben tot nu toe één korte
vorstperiode gehad en de verwachting
voor de komende veertien dagen laat ook
geen echte vorstperiode zien. Persoonlijk
vind ik dat niet erg, want kou geeft mijn vingers en voeten
weinig genoegen.
Van herfststormen hebben we weinig last gehad. Wel een
paar keer wat rukwinden en daardoor zijn er een paar oude
dode bomen over een pad gevallen, maar daar heeft de
werkdagengroep korte metten mee gemaakt door het
stamstuk, dat hoog over het pad lag, weg te zagen. De rest
van de stam mag blijven liggen, want daar weten schimmels
(paddenstoelen), insecten en mossen wel raad mee. En als de
insectenlarven denken, dat ze een heerlijk plekje gevonden
hebben, waar ze zich rustig dik kunnen eten, dan komen er
spechten langs. De spechten hakken flinke spaanders uit het
zachte spinthout van de stam en zo blijft alleen het harde
kernhout over en dat blijft nog jaren herkenbaar.
Maar na een jaar of tien is zo’n gevallen stam voor een groot
deel weer tot stof wedergekeerd. Een goed zichtbaar deel van
de kringloop.
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Een stam, die plat op de grond ligt, laten we meestal liggen. Die houdt de fietsers uit het bos en
wandelaars kunnen er gemakkelijk overheen stappen.
In “Duivelshof” is er ruimte voor een frisse wandeling. Dus kom gerust. Het is er afwisselend en
altijd mooi. Ook in de winterperiode, want nu zijn elfenbankjes in vele kleuren gemakkelijk te zien
en dat geldt ook voor de verschillende mossoorten en doordat het blad van de bomen en struiken is
gevallen, is het landschap weer goed zichtbaar.
Siebe.

Raadsel
Deze foto stond in de vorige Natuurbode met
deze toelichting: gemaakt in het Arboretum, op
de zwarte buitenwand van het
informatiecentrum, tijdens de Scharrelkidsdag
op 3 juli. Het voorwerp is ongeveer een
centimeter lang.
OPLOSSING
Het is de “gewone zakdrager”
(wetenschappelijke naam “psyche casta”) en
het zal de pop zijn. De larve, die van planten
snoept, maakt een huisje van sprietjes of
dennennaalden en is zo beschermd tegen
vijanden. Als de verpopping nadert, klimmen ze tegen muren of bomen omhoog en verpoppen in
het huisje (zakje). De vrouwtjes hebben geen vleugels en blijven half in de opening steken. Door
lokstof trekken ze mannetjes aan, die wel vleugels hebben. Aan de deur wordt niet gekocht, maar
in dit geval wel gepaard. Het vrouwtje deponeert de eieren in het huisje en sterft. De mannetjes
zijn een soort motje, bruinkleurig.

Nieuw raadsel
Dit raadsel is moeilijk, ondanks de duidelijke tekening van het
beestje.
Het beestje liep op mijn tafel enkele minuten nadat ik was
binnengekomen en zal dus wel met mij mee gekomen zijn. Op
de hoek van de tafel stond mijn camera klaar voor macroopnames, omdat ik een spin volgde. Het beestje is nogal plat,
zodat je alles behoorlijk scherp kunt krijgen (dit in
tegenstelling tot spinnen, met hun lange poten).
Ik heb drie insectenboeken (Chinery, Bellmann en ReichholfRiehm) al plaatjes kijkend doorgebladerd en het niet gevonden.
Het was puur toeval, dat ik de naam van het beestje vond en het stond inderdaad niet in de drie
insectenboeken. Maar misschien heb jij wel een idee, welke familie van insecten het betreft.
Wout
Uw oplossing gaarne naar natuurbodelosser@gmail.com
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Wildlife Photographer of the Year
Toen ik onlangs in Madrid was, zag ik, dat er de expositie Wildlife Photographer of the Year was:
prachtige natuurfoto´s. En wat fijn, dat je zo dingen kunt zien, die je zelf direct nooit zou kunnen
zien.
Je kunt de foto´s natuurlijk ook op internet zien. De verklarende teksten staan onder de foto´s, met
de cursor-down toets worden ze zichtbaar. Zonder die teksten zie je lang niet altijd, wat er aan de
hand is, of wat het bijzondere van de foto is.
Het is even zoeken om uit te vinden, hoe het werkt, maar het is de moeite waard. Verder was er
geen enkele spinnenfoto bij, alleen een foto over hooiwagens.
Je kunt de diaserie ook stoppen om wat langer te kijken.
Er zijn drie categorieën:
Grand title winners, Adults en Young.
De link is Grand title winners / Online gallery 2016 | Wildlife Photographer of the Year.
En zoek je een mooi cadeau voor een natuurliefhebber dan is er ook het boek
Wildlife Photographer of the Year Portfolio 26
Wout Schuit
PS
De expositie is nu in de buurt.
Van 25.11.16 tot 02.04.17 in het Westfälishes Pferdemuseum im Allwetterzoo, Münster.

Activiteiten
Scharrelkids
Zondag 22 januari 2017 Scharrelkids-doedag WINTER.
Tussen 11.00 en 12.30 kan worden gestart.
De afsluiting is om 14.00 uur.
Locatie: het Arboretum ‘Poort-Bulten’ in De Lutte.
Opgeven met vermelding van het aantal personen is verplicht. Gebruik
hiervoor het e-mail adres: ivn.losseroldenzaal@gmail.com

Landschapsbeheer
Werkochtenden op de volgende zaterdagen:
9 januari
13 februari
in Duivelsbos.
Kom om 9.00 uur naar de parkeerplaats Duivelshof aan de
Lossersestraat.
In het terrein kun je onze werkplek vinden door de
geel/zwarte bordjes te volgen.
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Doe mee aan de Nationale Tuinvogeltelling
op 28 en 29 januari 2017
Het laatste weekend van januari staat bol van de tuinvogels!
Vogelbescherming Nederland organiseert dan, in
samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland, de
Nationale Tuinvogeltelling.
Bent u benieuwd of de roodborst, de pimpelmees of de
huismus in uw tuin te vinden is? Doe dan mee!
Het is niet nodig om alle vogels te kennen.
Vogelbescherming helpt een handje met de speciale website:
www.tuinvogeltelling.nl. Hier staan de verschillende
tuinvogels omschreven met afbeelding.Hier kunt U zich ook opgeven om mee te doen.

Iedereen kan meedoen in 3 gemakkelijke stappen:
1. Tel op 28 of 29 januari 2017 een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Vliegen de
vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet mee.
2. Noteer alle waarnemingen van een soort in uw tuin of op uw balkon. Maar tel deze
waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loopt u het risico dezelfde vogel dubbel te tellen.
Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die u tegelijk hebt gezien.
Dus: ziet u in uw tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geeft u door: 5
koolmezen.
3.Geef uw telling vóór maandag 30 januari door via de app Tuinvogels of via de website
www.tuinvogeltelling.nl

Winterwandeling
Op zondag 29 januari 2017 houdt IVN-Losser weer de jaarlijkse winterwandeling voor publiek.
Dit keer gaat deze door o.a. de Elfterheurne.
Het startpunt van de wandeling is in het Pannenkoekhoes ‘De Stroper’, Bentheimerstraat 25,
De Lutte.
U kunt starten tussen 10 en 14 uur.
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Oproepen
Draagt U het IVN-Losser een warm hart toe en wilt U meehelpen Uw huidige of toekomstige
kennis op natuurgebied door te geven aan kinderen en volwassenen, dan zou het fantastisch zijn,
als U op één of beide oproepen hierna reageert.
Het zijn beide kortlopende projecten.

IVN-Losser, Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid, behoort tot een landelijke
vrijwilligers- organisatie. IVN-vrijwilligers zijn in project/werkgroepen bezig met en voor de
natuur en dragen deze kennis graag over aan kinderen en volwassenen.
IVN -Losser zoekt een vrijwilliger voor het project ‘Scharrelkids’.
Houd je van kinderen en volwassenen kennis te laten maken met de natuur?
Houd je van samenwerken in een team?
Houd je van buiten actief bezig zijn?
Houd je van handig zijn?
Houd je van kennis over de natuur opdoen en doorgeven?
Houd je van activiteiten voor te bereiden?
Dan ben je van harte welkom op de eerstvolgende Scharrelkids-dag, 22 januari 2017.
Specifieke kennis is niet noodzakelijk.
IVN-Losser en IVN-Oldenzaal bieden je ondersteuning.
Deze activiteit is 1 dag per seizoen in januari, april, juli en november.
Bezoek onze website voor algemene informatie: ivn.nl/afdeling/losser of ga naar Facebook.
Neem bij belangstelling vooraf contact op met Dinant Wes 06 - 10 20 92 39.
Mailen kan ook: schoolgidsenivnlosser@gmail.com
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IVN-Losser, Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid, behoort tot een landelijke
vrijwilligers- organisatie. IVN-vrijwilligers zijn in project/werkgroepen bezig met en voor de
natuur en dragen deze kennis graag over aan kinderen en volwassenen.
IVN -Losser zoek een vrijwilliger voor het schoolproject ‘Waterdiertjes’.
Houd je van kinderen van groep 6 basisschool kennis te laten maken met het leven in een vijver?
Houd je van buiten actief bezig zijn?
Houd je van de natuur vastpakken?
Houd je van kennis over de natuur opdoen en doorgeven?
Houd je van samenwerken?
Dan ben je van harte welkom.
Specifieke kennis is niet noodzakelijk.
IVN-Losser biedt je ondersteuning.
De activiteiten vinden plaats onder schooltijd in mei, verspreid over 2 weken.
Bezoek onze website voor algemene informatie: ivn.nl/afdeling/losser of bel
Dinant Wes 06 - 10 20 92 39. Mailen kan ook: schoolgidsenivnlosser@gmail.com
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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
www.facebook.com/IVNLosser,
klik op “Vind ik leuk”.
Zorg dat “Meldingen ontvangen” is
ingeschakeld en blijf op de hoogte van de

Nieuwsbrief
Kopijdatum Nieuwsbrief
Kopij voor de Nieuwsbrief voor de maanden maart en april 2017 uiterlijk woensdag 15 februari
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.
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Landschapsbeheer
Werkochtenden op de volgende zaterdagen in Duivelsbos
14 januari
11 februari
11 maart
8 april
13 mei

10 juni
9 september
14 oktober
11 november
9 december

Natuurgidsen
zon. 29 januari
vr. t/m zon.
21 t/m 23 april
zon. 7 mei
zon. 11 juni
zon. 1 oktober

Winterwandeling
Excursie-weekend
Voorjaarswandeling
IVN-dag in het Arboretum ‘Poort-Bulten’
Paddenstoelenwandeling

Schoolgidsen
woe. 10 t/m woe. 24 mei Waterdiertjesproject
locatie: de vijvers in het Arboretum ‘Poort-Bulten’ De Lutte
ma. 2 oktober t/m vr. 13 oktober Herfstproject
locatie: Duivelsbos aan de Lutterstraat

Kruidentuin

bij het verpleeg– en verzorgingshuis van de Zorggroep St. Maarten
Werkmiddagen op de volgende dinsdagen
7 maart (werkoverleg)
4 april
2 mei
6 juni

4 juli
1 augustus
5 september
3 oktober

Scharrelkids
zon. 22 januari
zon 2 juli
ma. 17 april ( 2e Paasdag)
zon 5 november
locatie Arboretum ‘Poort-Bulten’ De Lutte

Nachtvlindergroep
Waarnemingen op locaties op geschikte momenten.
Vaststaat: vrijdag 25 augustus Nachtvlindernacht ( de landelijke telling
van nachtvlinders).

