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De eerste activiteiten zitten er al weer aan te komen.

Kinderactiviteit Vogelvoer maken
Ook in het nieuwe jaar gaan de 010 Scharrelkids weer aan de slag in en met de natuur. Op
zaterdag 21 januari, van 10.00 –12.00 uur, beginnen ze met het maken van vogelvoer. In de
winter kunnen de vogels niet meer zo goed aan eten komen en daarom gaan wij ze met de
kinderen een handje helpen.
De activiteit is gratis en er kunnen kinderen van 6 tot en met 12 jaar aan meedoen. Voor Rotterdam Zuid vindt te activiteit plaats op kinderboerderij de Molenwei, Brammertstraat 10.
Inschrijven kan bij Ketura: ivn@ketura.nl
Voor Rotterdam Noord vindt de activiteit plaats op kinderboerderij de Kraal in het Kralingse
Bos. Inschrijving kan bij Evelien: ivn@fijter.nl
Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 20 januari. Er kunnen per locatie maximaal 15 kinderen
meedoen.

(Over)leven in de winter.
Zaterdag 21 januari organiseren wij een natuurexcursie in het Kralingse Bos over (over)leven
in de winter. In de winter kan het koud zijn in het bos. De natuur probeert te overleven. Dieren proberen te schuilen of gaan in winterslaap. Planten en bomen kunnen zich niet verplaatsen en hebben zo hun eigen tactiek om de winter door te komen. Uw gidsen vertellen
daarover tijdens de excursie.
De excursie start om 10.00 uur en is gratis en duurt ongeveer 2 uur.
Startpunt/vertrekpunt: Snackbar Veulenhof, Prinses Beatrixlaan in het Kralingse Bos, nabij
de Manege. Lopend te bereiken vanaf metrostation Kralingse Zoom.
Meer informatie bij: Rody Klop 06-41229114 of Ben Huber 06-15909161

Wandeling Hillegersberg +/- 10 km.
Alleen voor leden en donateurs of voor degene die het een keer willen uitproberen.
Zaterdag 28 januari is er weer een wandeling. De start is om 10.30 uur
Startpunt: Metrohalte Melanchtonweg is ook bereikbaar met bus 35. (eindpunt)
Meer informatie bij: Hanny Bleij tel. 010-2281155 of Lenie Lelie, 06-44593991
Mail: lenielelie@outlook.com

Nieuwjaarsreceptie druk bezocht.
Foto ’s Chris Veerman, tekst Ben Huber
Vrijdagmiddag waren er 27 aanmeldingen binnen voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdagmorgen 7 januari. Een mooie score. In de loop van de avond valt er een dun laagje sneeuw,
wat blijft liggen. Een prachtig gezicht. Helaas te laat voor een witte kerst. Maar ja, je kunt
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niet alles hebben nietwaar ? Het vriest en er wordt gewaarschuwd voor gladheid in de nacht
en ochtend. Waarschuwingscode oranje is van toepassing voor de nacht en de ochtend. Dat
betekent dat er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer, schade, letsel of veel overlast. De
eerste twijfelaar meldt zich aan het eind van de avond. Gaat het weer roet in het eten gooien ? Nee gelukkig niet, slechts een enkeling laat het afweten. Het openbaar vervoer werkt en
bij de tramhalte staan een twintigtal diehards te wachten om met frisse moed aan de nieuwjaarswandeling te beginnen.
Het Schiebroekse Park is goed
begaanbaar. Onder onze schoenen knarst de sneeuw.
Zoals verwacht is het mooi in
het park. De eerste Schotse
hooglanders, voorzien van een
dikke rode winterjas, vertonen
zich tussen de bomen. Van huis
uit zijn zij gewend aan kou en
zolang er iets te eten valt hoeven
zij niet op stal. Ze bekijken ons
argwanend. Onderweg wordt er
ondertussen gezellig gepraat.
Het zonnetje probeert er door te komen. Haar licht laat de ijskristallen op de takken en bladeren van de bomen en planten prachtig glinsteren. Dan is
er plots een hels kabaal van
een landend passagiersvliegtuig. Aan het eind van het
park ligt de landingsbaan van
het Rotterdamse vliegveld
Zestienhoven. Of heet het
anders soms ? Nee toch ? Catolien vertelt over de negatieve gevolgen die het vliegverkeer voor het park heeft (gehad). Even verderop etaleert
zich een met verdiepingen
opgebouwd Fluweelpootje tegen een boomstam. Deze fraaie mooi gekleurde paddenstoel
vertoont zich pas als het wat kouder wordt. Aan het eind van het park vertelt Liesbeth over
het Gedenkbos. Bewoners van Schiebroek en/of mensen die een boom willen planten voor
hun dierbare voor wie Schiebroek veel betekende, worden hier in staat gesteld om een boom
te planten.
Dan betreden we het terrein van Natuurtalent waar één van de landbouwers vertelt over de
hier, sinds een aantal jaren, gestarte stadslandbouw. In de oogstmaanden is het terrein een
heus voedselbos met gewassen, fruitbomen en een moes- en kruidentuin.
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We nemen ook een kijkje in
de kas. Bij Natuurtalent
worden leerwerkplekken
gecreëerd waar mensen zonder werk of diploma hun
talenten kunnen ontwikkelen. Er worden plekken voor
praktijkonderwijs en stages
geboden. Diverse vrijwilligers van binnen en buiten
de wijk zijn er met veel plezier bezig en vinden er een
waardevolle dagbesteding.
Iedere tweede zaterdag van
de maand vindt van 10.00-16.00 uur de kleinschalige Puurtalent Markt plaats, met lokale en
pure producten. Langzaam maar zeker wordt Natuurtalent een vast ontmoetingspunt in de
wijk.
Genoeg in de kou gestaan. We gaan het gezellige huiselijke theehuis in. Binnen knappert de
goed gevulde warme houthaard. Bovenop een verlichtingsarmatuur bevestigd op een balk
ligt één van de moestuinkatten extra verwarmd uit te buiken. Voor de aanvang van de lunch
wordt eerst An Hemmes met een bloemetje bedankt voor de door haar succesvol georganiseerde wandelingen. Na vier jaar stopt An met organiseren en gaat het wat rustiger aan
doen. Ze blijft wel nog regelmatig aan de wandelingen deelnemen. Aan twee lange tafels
wordt vervolgens de lunch met warme soep en heerlijke toast genuttigd.
Het theehuis is een pleisterplaats voor verjaardagen, personeelsuitjes, workshops en groepjes
rolstoelers van de diverse zorgcentra. Het heeft ook een uitgebreid terras waar het bij goed
weer goed vertoeven is. Een aanrader dus voor als je in de buurt bent.
Ook dit jaar was de nieuwjaarsreceptie weer een groot succes en ontzettend gezellig. Met
dank aan Liesbeth den Haan en Catolien Vermeulen.
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Meedoen is makkelijk
Helpt u ook mee om Nederlandse stadsnatuur in
kaart te brengen? Meedoen is makkelijk. We
helpen u met duidelijke tekeningen om de vogels
te herkennen. Schrijf u alvast in als deelnemer
en ontvang leuke gratis extra’s!

Ja, ik tel mee >

Houd de ‘zeemeeuwen’ uit
elkaar
Veel vogelliefhebbers lopen stuk op de
herkenning van onvolwassen grotere
‘zeemeeuwen’. Hoe houd je die beesten
uit elkaar!? We helpen u op weg met de
beste onderscheidende kenmerken.
Lees meer >

Tuinvogels
Welke vogels kunt u zien in uw tuin? Vogelbescherming Nederland heeft 25 vogels die veel
in tuinen voorkomen op een rijtje gezet. Wilt u dit overzicht gebruiken bij het tellen, dan
kunt u hier een pdf downloaden.

Winterspelen Rotterdam
Wist je dat in Nederland er nergens zoveel kinderen wonen als in Rotterdam? En dat ze in de
winter zowat allemaal binnen zitten? Daar gaan IVN Rotterdam en De Stad Uit, samen met
andere partners wat aan doen!
Alle kids naar buiten en de natuur in: Winterspelen aan de Rotte is het leukste en spannendste winterevenement van de regio. IJsvissen, dwalen in het strolabyrint of je mee laten trekken door een pijlsnelle huski-kar? Meer informatie vind je z.s.m. op www.destaduit.nl

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen stuur dan even een mailtje met vermelding van
naam en voornaam naar: ivnrotterdam@gmail.com
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