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Tuinenreisje
Het jaarlijkse tuinenuitstapje van de werkgroep kruidentuin
staat gepland voor vrijdag 16 juni a.s. Deelname is mogelijk
voor alle IVN-ers en geïnteresseerden. Dit jaar bezoeken we
tuinen in de nabije omgeving.Vertrektijd wordt nader
aangegeven. Uiteraard doen we aan carpooling. Geef bij de
opgave aan of je een auto tot je beschikking hebt. Na afloop
willen we - zoals gebruikelijk - tafelen. Opgave tot uiterlijk
11 juni. Bij voorkeur per mail: schildermanlam@t-online.de
Telefonisch: 0049-5924-783542
Rita Schilderman

Landschapsbeheer
In maart zijn we nog op de heide bezig geweest om te
zorgen dat er ook vanaf één van de banken langs het pad
weer een ruim uitzicht over de heide mogelijk is. Dat klusje
hadden we voor de koffiepauze klaar en daarna hebben we
het pad achter de Cottage van blad ontdaan en de hulst
zodanig ingekort dat er weer “vrij” langs gelopen kan
worden. 10 Juni wordt de laatste werkdag. Dan doen we
nog wat klusjes en sluiten af met vlaai bij de koffie.
Siebe
lees verder

Agenda
mei: ma
juni: di
za
zo
vr
juli: zo
di

15t/m24 en 29t/m31 mei Waterdiertjesproject voor de basisscholen in het Arboretum
6 Kruidentuin bij Oldenhove, werkmiddag 13.30 tot 15.30 uur
10 Landschapsbeh. Duivelshof, ingang Lossersestraat van 9 - 12 uur, de laatste werkdag
11 IVN-Slootjesdag in het Arboretum van 11 tot 14 uur
16 Tuinenreisje
2 Scharrelkids in het Arboretum: starten tussen 11 en 12.30 uur. Eindtijd 14 uur.
4 Kruidentuin bij Oldenhove, werkmiddag 13.30 tot 15.30 uur
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Rondje Duivelshof
We hebben een aardig droge periode achter de rug met
soms een dag met veel zon. Jammer genoeg was ook dan
de temperatuur laag, zodat lekker in de zon zitten er niet bij
was. We hebben ook een paar warme dagen gehad, maar
daarna werden de nachten weer koud en dat heeft veel
bevroren bloemen en jonge uitlopers veroorzaakt. We
moeten weer afwachten, hoe de struiken daarvan herstellen.
Siebe
lees verder

Een IVN-speldje voor Gea Leeuw
Gea is 40 jaar lid van IVN-Losser. Zij is in 1977 gestart in
de gidsengroep. Zij wilde zich gelijk bekwamen en volgde
een gidsencursus, die kort tevoren was opgezet. De groep
organiseerde wandelingen en informeerde de wandelaars
over wat er groeide en bloeide. Later heeft zij zich
aangesloten bij de schoolgidsenwerkgroep. Hier ging het
om basisschoolleerlingen wegwijs te maken in de natuur.
Na teruggekeerd te zijn naar de natuurgidsen maakt zij tot
op heden deel uit van die werkgroep.
lees verder

Siebe van der Woude stopt met buitengebied en landschapsbeheer
Wij kregen 3 maart een e-mail van Siebe, waarin hij
meedeelde de werkgroep ‘Buitengebied’ van onze afdeling
op te heffen. Onderwerpen hierin waren onder andere:
luchthavenbesluit betreffende vliegveld Twente en
landinrichting Losser-Zuid.
En vervolgt in zijn mail met de aankondiging, dat hij op 10
juni, de laatste reguliere werkochtend van het seizoen, ook
met de werkgroep ‘Landschapsbeheer’stopt.
Op de Alg. Ledenverg. hebben we hem
bedankt
lees verder

Waterdiertjesproject voor basisscholen
Maandag 15 mei zijn we weer gestart met het waterdiertjesproject
voor basisschoolleerlingen van groep 6. Er zijn inmiddels al vele
soorten diertjes uit het water gehaald: salamanders, staafwantsen,
libellenlarven, watervlooien, mosselschelpen, haftelarven,
waterschorpioenen. Tot eind mei gaan we door. Vrijwel alle scholen
uit Beuningen, De Lutte, Losser en Overdinkel hebben zich hiervoor
opgegeven.
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