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De volgende activiteiten zitten er aan te komen:

Natuuractiviteiten voor kinderen en volwassenen op het eiland van
Brienenoord..
Zaterdag 12 augustus van 10.00 -12.00 uur
Stichting ARK Natuurontwikkeling en IVN Rotterdam organiseren samen natuuractiviteiten
op het eiland van Brienenoord. De activiteiten zijn gratis.
Kinderen van 5 t/m 12 jaar gaan met een
schepnet, vergrootglas en een zoekkaart
bekijken wat er in het water van de glooiende oever van de plas leeft. Kinderen tot
7 jaar kunnen alleen onder begeleiding van
een volwassene deelnemen. We adviseren
de kinderen kaplaarzen aan te trekken.
Volwassenen kunnen deelnemen aan een
excursie over de groene oase van het eiland. De getijdenwerking vanuit zee is tot
bij het eiland zichtbaar. U maakt kennis
met een aantal vaste bewoners van het
eiland. Ook vertellen uw gidsen over het
verleden, heden en komende veranderingen op het eiland.
Aanmelden is verplicht en kan per e-mail t/m uiterlijk 10 augustus via:
ivnrotterdam@gmail.com
Voor de activiteit voor de kinderen geldt een maximum aantal deelnemers van 20. Wees er
dus snel bij. Vermeld daarbij voor- en achternaam en leeftijd van uw kind. Voor de excursie
voor de volwassenen willen wij graag uw voor- en achternaam.
Startpunt: net over de brug langs het Hoendiep (straat). Parkeren kan op het Hoendiep.
Meer informatie op: https://www.ivn.nl/afdeling/rotterdam-en-omstreken/activiteiten
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Wandelingen alleen voor leden en donateurs.

Wandeling Barendrecht, ca. 10 km.
Zaterdag 26 augustus
Verzamelen Centraal Station (achter de bankjes) om
09:15 u. De trein vertrekt
om 09.26 u op spoor 6.
Meer informatie bij:
Hanny Bleij: 010-2281155
of Lenie Lelie: 06-44593991
Lenielelie@outlook.com

Lezing en excursie over Vleermuizen (31 augustus en 7 september)
Tekst: Liesbeth den Haan
Over de fascinerende vleermuis
organiseert onze afdeling een
tweeluik, namelijk een lezing
(op donderdagavond 31 augustus) en een excursie (op
donderdagavond 7 september). De lezing wordt gegeven
door een vleermuisexpert die
onder meer jarenlang onderzoek heeft gedaan naar vleermuizen in het Kralingse Bos; de
excursie wordt begeleid door
twee medewerkers van Bureau
Stadsnatuur.
De vleermuis is het enige vliegende zoogdier. Het is alom aanwezig, ook in bebouwde omgeving, maar is weinig bekend en gekend. Er gaan ook allerlei fabels over de vleermuis. Tijdens de lezing zult u meer te horen en te zien krijgen over de bijzondere levenswijze en het
nut van vleermuizen.
Gelet op het beperkt aantal plaatsen bij de lezing en de excursie, is inschrijving vooraf
verplicht. Dit kan per e-mail (liesbethdenhaan@gmail.com).
Na aanmelding ontvangt u bericht of er nog plaats is.
Tijd en locatie lezing: 31 augustus, LCC Romeynshof, zaal Briand, open vanaf 19.30 uur.
Toegang voor niet-leden IVN-afd. Rotterdam is € 7,50 (contant te voldoen bij de zaal).
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Tijd en locatie excursie: 7 september, Kralingse Bos, vertrek om 20.15 uur; locatie nader te
bepalen.
Bij over-intekening van de excursie hebben degenen die de lezing hebben bijgewoond voorrang bij deelname aan de excursie.
Voor meer informatie kunt u zich telefonisch wenden tot Liesbeth den Haan op tel. 0647046122.

IN AFWACHTING VAN DE UITSLAG VAN EEN NOG TE HOUDEN ENQUÊTE ONDER LEDEN/DONATEURS WORDEN DE VERSLAGEN VAN ACTIVITEITEN VOORLOPIG ALLEEN IN DE NIEUWSBRIEF EN/OF OP DE WEBSITE GEPLAATST.

Onze afdeling zoekt een bestuurslid.
Zoals u in de Klimop hebt kunnen lezen is onze afdeling de afgelopen jaren gegroeid,
niet alleen in ledenaantal, maar ook in het aantal activiteiten die we uitvoeren. Het
huidige bestuur heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2016 de leden gevraagd, of het bestuur met minimaal een lid mag uitbreiden. De aanwezige leden zijn
akkoord gegaan. Het bestuur heeft toen Liesbeth den Haan bereid gevonden om in
het bestuur te gaan zitten.
We zijn een jaar verder en het bestuur ontdekt dat er steeds meer vanuit de maatschappij een beroep op ons wordt gedaan op ons. Dit vergt vaak overleg en , daar uit
voort vloeiend, werk. Soms moeten we zaken laten liggen, omdat het bestuur het er
niet meer bij kan hebben. Het bestuur is daarom op zoek naar een vijfde bestuurslid.
Ik vraag, namens het bestuur, of enthousiaste leden met enige bestuurservaring zich
schriftelijk, met vermelding van hem/haar interesses, willen aanmelden voor een bestuursfunctie. Hierbij denkt het bestuur in principe aan iemand die graag het secretariaat op zich wil nemen. Met iedere aangemelde kandidaat zal een persoonlijk gesprek plaats vinden. Het bestuur heeft tijdens de laatste algemene ledenvergadering
het mandaat gekregen om uit de geschikte kandidaten een bestuurslid te kiezen.
Heb je in interesse in een bestuursfunctie, maar wil je meer informatie, dan kun je me
bellen of mailen (tel. 010-4586897, e-mail: cveerman@casema.nl). U kunt zich via het
genoemde e-mailadres ook aanmelden als kandidaat voor de functie.
Chris Veerman
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Doe mee met de Tuintelling 2017
Doe mee aan de tuintelling
op 4, 5 en 6 augustus. Kijk
een kwartier in je tuin en geef
door welke vlinders je ziet
via www.vlindermee.nl of
www.tuintelling.nl. Of
download de gratis app
‘Vlindermee’ voor Android
of voor iOs. Zowel op de site
als in de app zitten handige
functies om de vlindersoorten te herkennen.
Lees meer
Tellingen doorgeven
Ook meegeteld met de tuinvlindertelling? Geef hier direct je vlinders door
Mijn tellingen doorgeven »

