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Organisatie
Bestuur

e-mail: ivnlossersecretariaat@gmail.com

Voorzitter

Frans Tiessen

053-538 5543

fstiessen@hotmail.com

Secretaris

Rob Melchers

06-235 28324

ivnlossersecretariaat@gmail.com
Wilgenkamp 1A, 7581 AH Losser

Penningmeester /
ledenadministratie

Ruud Spiering

053- 536 1146

ruud.spiering@kpnmail.nl
Markeweg 117, 7582 BC Losser

Lid

vacature

Lid

vacature

Contactpersoon van de werkgroep
Natuurgidsen

Jaap van Daalen

ajvdaalen@telfortglasvezel.nl

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

Cursus

Frans Tiessen

fstiessen@hotmail.com

Website: www.ivn.nl/afdeling/losser
Website-beheerder

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

Bezorging

Johanna Benneker, Ben Hulsebos, Jeanne Peters, Bert Rohring, Dirk Veldman.

053- 5387839

natuurbodelosser@gmail.com
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Agenda
dag

maand

omschrijving

di

5

jan. 2016

Nieuwjaarsbijeenkomst vanaf 19.30 uur in café Heijdemann

za

9

jan.

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

za. t/m zon. jan.
16 en 17

Nationale Tuinvogeltelling (zie pag. 15)

zon

24

jan.

Scharrelkidsactiviteit in het Arboretum ‘Poort-Bulten’( zie pag. 8 en 14)

zon

31

jan.

Winterwandeling ( zie pag. 14)

za

13

febr.

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

di

1

maart

Kruidentuin, werkoverleg

za

12

maart

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

di

15

maart

Uiterste inleverdatum van de kopij voor de volgende Natuurbode

april

Algemene Ledenvergadering

woe 13

vr. t/m zon. april
22 t/m 24

Excursie-weekend (zie pag. 15)

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

€ 15,00
€ 10,00
€ 6,00
€ 12,50

donateur

overmaken op NL15 RABO 0130 3413 04
t.n.v. penningmeester IVN Losser

Wijziging doorgeven
Een verzoek aan U om een wijziging in Uw e-mail-, woonadres, bank-, gironummer zo snel
mogelijk door te geven aan de ledenadministratie: Ruud Spiering, Markeweg 117, 7582 BC Losser,
ruud.spiering@kpnmail.nl of tel. 053– 536 11 46.

Mededelingen van het bestuur
Van de bestuurstafel:
Het bestuur wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar.
Wij hopen iedereen weer te zien op onze nieuwjaarsbijeenkomst.
Deze bijeenkomst is op dinsdag 5 januari in café Heijdemann
vanaf 19.30 uur.
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Bericht van de penningmeester van de IVN-afdeling Losser
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 2016 zal plaats vinden op
donderdag 17 maart 2016. Het Incassant-ID van de IVN-afdeling Losser is:
NL53ZZZ400753910000.
De te incasseren bedragen zijn: € 15,00 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 (ruud.spiering@kpnmail.nl). Hetzelfde geldt voor wijzigingen in het
bankrekeningnummer of in geval van 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.
Ruud Spiering, penningmeester IVN, afdeling Losser.

IVN-natuurgidsencursus gaat van start
De natuurgidsencursus, georganiseerd door IVN-Losser en -Oldenzaal gaat van start. Donderdag 5
november 2015 was er een informatie-avond. Er was een goede opkomst.
Deze cursus gaat van start met 25 cursisten. De eerste cursusavond is 20 januari 2016.

IVN en Veldwerk Nederland fuseren
{Bericht van 17 december 2015, gehaald van de IVN-site (red.)}

Met ingang van 2016 wordt Veldwerk Nederland onderdeel van IVN, Instituut voor
natuureducatie en duurzaamheid. Daarmee wordt IVN de grootste organisatie op het gebied
van natuureducatie in Nederland.
De huidige programma’s en activiteiten van Veldwerk Nederland worden onder de vlag van IVN
voortgezet en versterkt. Zo bieden we gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties advies en
ondersteuning op maat: van trainingen en lesprogramma’s tot onvergetelijke natuurbelevenissen
op één van onze groene locaties.
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Wij zijn er van overtuigd, dat ouders en opvoeders een cruciale rol spelen bij het verkleinen van de
afstand tussen kinderen en natuur. Door de sterktes van Veldwerk Nederland op het gebied van
kennis, onderzoek en productontwikkeling te combineren met de jarenlange ervaring van IVN op
het gebied van didactiek en kennisverspreiding via vrijwilligers en professionals zorgen we er
samen voor, dat alle kinderen weer de ruimte krijgen om dicht bij de natuur op te groeien.

Werkgroepactiviteiten
Landschapsbeheer
De Nationale werkdag in het Landschap is weer achter de rug. Ik was dit jaar op een nieuwe
locatie vlak bij Losser. Het was maar een klein groepje, dat op het Theusink (aan de Lossersedijk)
aan slag ging met het afzetten van een stukje houtwal. Na de pauze hebben we het terrein
bewandeld. Het grenst ook aan een nog schitterend stuk Dinkel met een aantal oude meanders,
oeverwallen en met mooie struwelen van oude
struiken. Echt een landgoed om tijd aan te
besteden.
Op Duivelshof zijn we met de eigen groep bezig
geweest op de Pennekamp, aan de noordkant van
het terrein. We hebben er een morgen laag
overhangende takken weggesnoeid. De bomen en
struiken zelf konden wel blijven staan, maar de
bramenrand werd wel erg breed en die is nu weer
smaller. Nog steeds geschikt als broedplek voor
zangvogels. De eerste serie afgezaagde takken is
inmiddels verbrand en als het weer het toelaat,
gaan we daar dit seizoen nog verder.
We zijn ook langs de beek bezig geweest en hebben daar een grote hulst boom en een taxus gered
van overwoekering door bramen en hop. Het is zo’n klusje, dat met een kleine groep na de koffie
nog mooi even kan worden gedaan.
We hebben dit jaar afgesloten met nog een vuurtje op de
Pennenkamp. En met
Carla’s appeltaart en
echte Spaanse noga van
Wout bij de koffie was
het weer plezierig.
Voor volgend jaar ligt
er ook achter op de
heide nog werk, maar
daar is het tot nu toe
door de nattigheid
onwerkbaar. Daarom
moet dat klusje
vuurtje
wachten op een droge
periode. Het is daar mooi beschut; dus kunnen we daar wel bezig
appeltaart en noga
zijn, als het op de Pennekamp te koud is.
En hoe het weer ook is, er is altijd warme koffie + koek en een warm hokje om ervan te genieten.
Wilt u weten hoe het bij ons toegaat?
Kom dan eens langs. U 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. U
bent er welkom.
Naschrift red.: foto’s van Carla Oude Alink ingevoegd
Siebe
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Schoolgidsen
Herfstproject voor basisscholen
Met een aantal nieuwe leden versterkt gingen
we het herfstproject in. Kristel Bosch heeft het
gewoon in zich, die belangstelling voor de
natuur. Bij het waterdiertjesproject in juni was
ze ook al van de partij. In het instructiefilmpje
van Wout speelde ze meteen een rol. Ook Ruud
Spiering was van de partij, als een soort
stagiaire. Dat betekent weer hoop voor de
toekomst.
Dit jaar had een zevental scholen zich
aangemeld. Op zich was dat behapbaar voor de
organisatie. Acht scholen is op dit moment het
maximum, dan zijn we 2 weken bezig met in
elke week een rustdag. Het valt op, dat er een
aantal scholen is, dat ieder jaar weer bij het
Afb.1 De leeringen krijgen vooraf instructie
herfstproject komt opdraven, dat het als een
soort van vast punt in hun lesprogramma opneemt.
Nog nadrukkelijker dan andere jaren is er gewezen op het gevaar van teken. Een paar dagen na het
herfstproject had ik jeuk onder mijn horlogebandje. Er bleek een teek zich te hebben ingegraven.
Pogingen om het beest met een tekentang te verwijderen leidden niet tot een volledig succes. De
huisarts moest er aan te pas komen om de laatste pootjes en monddelen weg te halen. Ik moest me
maar geen zorgen maken, zei hij, terwijl hij de monddelen er probeerde uit te halen, de infectie zit
toch alleen maar in het speeksel van die diertjes. Ik zei nog tegen hem, als je ergens speeksel
verwacht, dan is het toch wel in de monddelen.
Maar toch was dat kennelijk geen relevante
gedachte. Soms ga ik toch wel aan mijn verstand
twijfelen. Ben ik nou gek of…
We troffen geweldig weer, slechts één ochtend
was een beetje nattig. Het aantal paddenstoelen
liet niet te wensen over. We troffen dit jaar veel
stinkzwammen aan. De officiële naam van
stinkzwam is Phallus impudicus L., hetgeen
schaamteloze piemel (Afb. 2) betekent. Dat leg ik
natuurlijk graag uit aan de leerlingen. Kennelijk
Afb. 2 Schaamteloze piemel

Afb. 3 Duivelsei

begrijpen ze de vergelijking direct. Ongeveer 5
minuten hebben ze nodig om dit begrip te vieren,
maar dan is het ook echt over. De jeugd is toch
wel erg vroegrijp tegenwoordig. Of hoe zat dat
ook al weer in mijn eigen jeugd?
Dit jaar troffen we, dankzij de oplettendheid van
Dinant, ook een aantal duivelseieren aan.
Duivelseieren (Afb.3 ) zijn de follikels, waaruit
de stinkzwam tevoorschijn komt. Dinant hoestte
ook de naam ‘duivelseieren’ direct op, bij mij zat
dat in de diepere krochten van mijn geheugen
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verstopt.
Het was kennelijk ook een goed keverjaar, want
in veel insectenvallen was de vangst aan
loopkevers (Afb.4) rijk. Vooral de
goudglanzende loopkever werd vaak in de vallen
aangetroffen, terwijl deze soort volgens dagblad
TC Tubantia zeldzaam is. Het is de vraag waar
de krant die wetenschap vandaan heeft.
Zeldzaamheid is een relatief begrip en hangt
vaak af van de locatie en of daar vallen worden
Afb.4 pissebedden, een miljoenpoot en loopkevers uit
één val

uitgezet. In de Duivelshof is deze schitterende
kever in elk geval niet zeldzaam.
De leerlingen vinden het erg leuk om zelf iets te
doen (Afb.5). In het geval van de insectenvallen
kun je 3 leerlingen iets laten doen, de één
hanteert het schepje, waarmee je de insecten uit
het potje kunt halen, de ander hanteert de
zaklamp, waarmee je in het potje schijnt en een
derde houdt het bakje klaar, waar de vangst dan
in moet. Mijn rol is alleen kijken, of het goed
gaat en bemiddelen tussen leerlingen, mag ik nu
eens het schepje vasthouden, want hij mocht ook
Afb. 5 de vangst van een insectenval in een wit bakje
al dit en dat en ik ben nog helemaal niet aan de
scheppen
beurt geweest. Het tekent hoezeer de kinderen van
tegenwoordig voor zichzelf kunnen opkomen, maar geeft in dit geval ook aan, hoe enthousiast ze
voor het onderwerp zijn. Het is natuurlijk voor veel kinderen ontzettend leuk, dat ze buiten leren
van de natuur. De leraren moeten altijd woekeren met de tijd, want het aanbod van activiteiten is
erg groot. We zijn altijd weer blij als ze zich aanmelden.
Frans Tiessen
Naschrift
Tijdens het herfstproject ving onze voorzitter, deskundig op
het gebied van loopkevers, een nog niet eerder in Nederland
waargenomen fietskever. Het beestje ging er met grote
snelheid vandoor, zodat er geen foto van gemaakt kon
worden. Hierbij een getekende impressie van het beestje.
Volgens onze voorzitter is dit weer eens te meer een bewijs
van de evolutie. Het wachten is nu op een elektrische
fietskever, maar dat kan wel weer een paar miljoen jaar
duren (aldus de voorzitter).
fietskever
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Beleef buiten!
Met de campagne Scharrelkids laat IVN kind(eren) en (groot-)ouder(s) ontdekken, hoe leuk het is
om samen buiten op verkenning van de natuur te gaan.
De Scharrelgidsgroep Losser / Oldenzaal,
samengesteld uit leden van IVN-Losser en IVN-Oldenzaal,
start zondag 24 januari 2016 met de eerste Scharrelkids-activiteit.

winter
Kind(eren) met (groot)ouder(s) sturen wij buiten, in het Arboretum, op verkenning uit.
Binnen in de ontvangstruimte organiseren wij ook een activiteit.
Zie voor verdere informatie pagina 14.
Meld je vóór maandag 11 januari 2016 aan via een e-mail naar dinantwes@hotmail.com
Een vroegtijdige aanmelding komt ons goed uit in verband met de voorbereidingen.
NB
We zijn van plan één

-activiteit te organiseren per seizoen.
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Natuurgidsen
Plant determineren: gecorrigeerd
Wij schreven in de vorige
Natuurbode:
-----------------De laatste keer, dat wij U
een plant voor
determinatie hebben
aangeboden.
Met veel dank aan Leo
Schilderman, die de
planten determineerde en foto’s ervan aanleverde.
Leo schrijft deze keer: ‘Er is voldoende te zien aan de
plant. Met een Nederlandse Flora kwam ik er niet uit.
Wel, dat het geen klaver maar een wikkesoort is. Een
Duitse Flora bracht mij verder: het is –denk ik –
een Wald-Wicke,Vicia sylvatica. Een wikkesoort, die
in Europa voorkomt van Zuid-Frankrijk tot in de Oeral.
De soort groeit vooral in het middelgebergte boven 500
m. Ze vormt soms meterslange, rankende stengels met
samengestelde bladeren. De “bloem” bestaat uit
meerdere wit tot bleekblauwe bloempjes.
Nogmaals 100% zekerheid heb ik (nog) niet.
Deskundigen mogen deze puzzel verbeteren.’
Redactie:
stuur een e-mail naar de Natuurbode, als U hier kunt
helpen; bij voorbaat dank.
-----------------------------------Ruud Kuipers heeft 13 oktober een e-mail gestuurd.
Hij schrijft:
‘De plant ter determinatie is Kroonkruid,
tegenwoordig officieel Bont Kroonkruid, securigera varia ( eerdercoronilla varia), in Nederland
zeldzaam: langs rivieren en verder adventief o.a. met fazantenvoer mee gekomen.
Oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Europa.
Ik zag hem dit jaar in juni in bloei langs de Rijn ter hoogte van het Zwarte Woud.
Bladvorm geveerd met het blad uitlopend in één enkel deelblaadje. De bloem met witte zwaarden
en een roze vlag, terwijl tussen de zwaarden de paarse punt van de kiel hier en daar nog zichtbaar
is.
Er bestaat nog een Kroontjeskruid; dat is een wolfsmelksoort.
groeten,
Ruud Kuipers ‘
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IVN’er schrijft
Rondje Duivelshof
Ik schrijf dit half december
2015 en het is nu beslist nog
geen winter.
Alles is nog groen. Wel is
door de harde wind van de
laatste tijd al veel blad van de
bomen gewaaid. Een deel is
in sloten en beken terecht
gekomen en heeft ook in
Duivelshof veel duikers verstopt en tot de
uitstroom in het moerasgebied bladdammen
veroorzaakt. Daardoor dreigen er soms kleine
overstromingen, die ik tot nu steeds met een
uurtje harken heb kunnen voorkomen.

Moerasuitstroom

De paden zijn na een paar dagen regen
modderig. Zonder laarzen zijn de paden langs de
beek slecht begaanbaar, maar als het een paar
dagen droog is, dan lukt het wel weer.
Door de hoge temperaturen groeit het gras ook
nog steeds en zo af en toe komen er zelfs al weer
planten en struiken in bloei. Voor de insecten,
die ook steeds weer uit hun winterslaap
ontwaken, is dat wel plezierig, maar vruchten
zullen deze bloemen niet opleveren, want
Bladdammen
daarvoor wordt het binnenkort zeker ’s nachts te
koud.
Niet alleen planten raken van slag (zelfs de hazelaars laten de katjes al groeien), maar ook kikkers
worden door de hoge temperaturen weer actief.
Gister werd ik wakker door een merel, die in een conifeer onder mijn raam zat te zingen en niet
met zijn zachte winterstem, maar luid en
duidelijk.
Paddenstoelen heb ik dit jaar niet vaak gezien,
want in de herfst is het dikwijls droog geweest.
Ik ben benieuwd, hoe de ontwikkelingen door
het weer deze winter verder gaan.
Als u daar ook nieuwsgierig naar bent, kom dan
maar met stevig schoeisel en een warme jas
wandelen en kijken in dit afwisselende gebied.
Misschien vindt u dan ook wel nog ergens zulke
gaten. Weet u waar ze voor dienen of wat het
zijn?? – Twee mollen die elkaar wilden
bekijken?? Ontluchtingsgaten voor moerasgas?? Raadsel
Slordigheid van Schoolgidsen?? (volgende keer
het antwoord)
Siebe
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Raadsel
In de vorige Natuurbode nr. 4 (okt t/m dec.)
stond deze foto.

Hieronder de oorspronkelijke foto.

Het is het dekseltje van het kopborststuk van
een kruisspin. Rechts zijn twee van de ogen te
zien. Dat het een kruisspin is, is niet te zien. Ik
weet dat, omdat ik de kruisspin een tijdje in
een terrarium gehouden heb en in die periode
ging vervellen. (Overigens: wie ging er nu
vervellen?)

Nieuw raadsel
Dit vond ik op een meter van mijn voordeur, het
is 10 á 15 cm breed.
Wat ziet U hier?
Uw oplossing gaarne naar
natuurbodelosser@gmail.com

Terzijde:
Vandaag zag ik de advertentie van Kras om o.a.
de nationale parken van Zuid-Afrika of Tanzania
te bezoeken v.a. € 1299. Vlak naast je deur kun
je zulke interessante dingen zien voor niks!
Wout Schuit
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Spinachtigenpraatjes
Spin op school
Om eens te experimenteren met de pedagogische
aspecten van spinnen heb ik in september jl. een
spin in een terrarium geplaatst op Het Kompas in
Overdinkel, in groep 3, dus zesjarigen.
Wat voor spin moest het worden?
Ik experimenteerde met verschillende soorten
spinnen. De keus viel op een kruisspin, ze zijn
niet zo klein en ze zitten overdag in hun web, ze
verstoppen zich niet. En er waren erg veel
kruisspinnen dit jaar, dus ze waren wel te vinden
op het schoolplein. Dat zoeken en vangen van
spinnen op het schoolplein was al een hele
Figuur 1 Kijken naar een ......?
expeditie. Enthousiast werd overal gezocht, in de
struiken en op de speelapparaten en glijbaan. Het resultaat was twee spinnen plus ééntje die ik zelf
ving.

Inrichting van het terrarium
De oorspronkelijke deksel heeft veel kleine gaatjes, waar fruitvliegjes wel doorheen kunnen
kruipen en soms zelfs spinnetjes. Het deksel verving ik door een perspex plaat, waar je bovendien
doorheen kunt kijken. Er moesten wat gewichten op om te zorgen, dat er geen kieren waren, waar
fruitvliegjes door heen konden glippen. Ik zette eerst een paar takjes in het terrarium om webben
aan vast te maken, maar later verving ik die door een paar gladde houtjes, anders vind je de spin
niet terug.

Eten
Als je potjes met perzikschillen of andere fruitresten buiten neerzet, trekken ze na enige dagen
fruitvliegjes en andere vliegen aan. Met een insectenzuiger (zie veldwerkwinkel.nl) ving ik dan
vliegen in de potjes met schillen. Twee keer per week bracht ik wat vliegen voor de spin en blies
ze onder grote belangstelling in het terrarium. Leerlingen brachten ook dode vliegen mee, maar die
beschimmelden. Spinnen eten alleen levende vliegen. Elke keer vertelde ik wel wat over spinnen
en ik liet een boekje achter met foto´s van spinnen.

Afscheid
Nadat de spin een maand in het klaslokaal gelogeerd had, moest er afscheid genomen worden. De
kinderen gaven de spin een hand, d.w.z. ik deponeerde de spin even op de handen van de
leerlingen, er waren er drie, die dat niet wilden. Daarna mocht de spin buiten losgelaten worden
door een leerlinge. Waarschijnlijk liep de spin, na op de grond gevallen te zijn, richting leerlingen
die er om heen stonden, want gillend holde iedereen weg. Er is sprake van “besmettelijke
emoties”: één kind toont angst, anderen, die dat zien, reageren ook met angst, zelfs al zien ze de
spin geeneens. Overigens: lachen is ook zo´n besmettelijke emotie. Ook op de Duivelshof bij het
herfstproject gebeurde zo iets: er waren veel hangmatwebben te zien in het gras. Ik schepte een
spin op uit zijn web en liet hem vallen op het aantekenblok van een leerling. Gillend holde het hele
groepje meisjes weg. Ik vraag me af, of er ook sprake is van “plaatsvervangend leren” (ik gooi er
even wat psychologie tegen aan): als een kind ziet, dat een ander angst toont voor een spin, dan
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kan dat kind in de toekomst ook angst tonen voor spinnen. Mijn verklaring voor de angst van
velen voor spinnen berust op dat plaatsvervangend leren, bijv. moeder is bang voor spinnen, ze
toont zich bang, de kinderen zien dat en worden ook bang voor spinnen.

Herfstproject
Tijdens het herftsproject ving ik op de
Duivelshof een “groene krabspin” (Latijn: diaea
dorsata, figuur 2), die in het Frans treffender
“thomise tricolore“ ofwel “driekleurkrabspin”
genoemd wordt. Een mooi beestje, nietwaar?
Ook al versta je geen Frans, er is een mooie film
op YouTube via zoekwoord “règne de l’araignée¨
(probleem met accenten?), een film van 52
minuten of via de link: http://www.youtube.com/
watch?v=dZGr2qIDPuw
Figuur 2 Groene krabspin (eigen foto)

Hooiwagen met hooivork
Vijfentwintig jaar geleden vond ik in Zeeuws-Vlaanderen een “hooiwagen met een hooivork”,
d.w.z. een hooiwagen, zo´n beestje met 8 poten, met gevorkte tasters. Dat was vreemd, hun
voelsprieten of tasters zijn normaal recht en onvertakt. Aan de horizon zag ik de destillatietorens
van Dow Chemical in Terneuzen. Was er sprake van een onnatuurlijke mutatie door de viezigheid
van Dow? Navraag leerde me, dat deze beesten wel bestonden, maar (officieel) nog niet in
Nederland waargenomen waren, ze kwamen uit het Middellandse zee gebied, in Zuid-Engeland
waren ze ook al gesignaleerd. Mijn waarneming telde ook niet mee, ik had het beestje op moeten
sturen naar een expert. Ondertussen is het
beestje verder naar het Noorden opgerukt, jl.
oktober kwam ik er eentje tegen in Overdinkel.
Omdat ik geen potje bij de hand had, heb ik het
beest maar laten gaan. Het lijkt me
“dicranopalpus ramosus” (figuur 3).
Hooiwagens zijn geen spinnen, ze behoren tot
de familie van de spinachtigen, waartoe ook de
spinnen behoren. Vandaar de naam van dit
artikel. Hooiwagens hebben twee ogen, spinnen
zes of acht; hooiwagens hebben een lijf uit één
Figuur 3 Dicranopalpus ramosus
stuk,
spinnen een lijf uit twee delen. Ze hebben
( Bron:sites.google.com/site/opilionesuk)
acht poten, net als de spinnen. In het Engels
heten ze “daddy longlegs”, hoewel die naam ook gebruikt wordt voor de trilspinnen.
Wout Schuit
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Activiteiten IVN-Losser
Beleef buiten!

winter
Jij weet wel hoe leuk buiten spelen is.
Natuurlijk weten je opa of oma of vader of moeder
dat ook!
Kom samen naar de Scharrelkids
Winteractiviteit en speel, zoek en
ontdek al het fijne van de winter.

winter

-activiteit

Datum: 24 januari 2016
Tijd:
11.00-14.00 uur
Locatie: Arboretum Poort-Bulten in
De Lutte
Voor kinderen van 6-12 jaar samen
met hun (groot)ouder(s).
Graag vooraf aanmelden, als je komt.
Stuur een e-mail naar
dinantwes@hotmail.com
en schrijf erbij met hoeveel personen
je komt.

Winterwandeling

Datum: 31 januari 2016
Tijd:
10.00-14.00 uur
Locatie: Parkeerplaats ‘De Stroper’
Bentheimerstraat 25
De Lutte
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Excursie-weekend vrijdag t/m zondag 22,23 en 24 april 2016
Het jaarlijkse uitstapje gaat dit jaar naar o.a.
Schouwen-Duiveland, Voorne en het eiland
Tiengemeten.
We verblijven in het voortreffelijke pension
‘Plompetorenzicht’ bij Burgh-Haamstede.
Wie mee wil, moet zich zo spoedig mogelijk
opgeven bij
Bert Pot, tel. 053-431 3049
of
Jopie Engmann tel. 053– 536 0451
en tevens € 50,00 overmaken op
Achteraanzicht van pension ‘Plompetorenzicht’
NL09 INGB 000 2495 183 ten name van Bert Pot

Info
Doe mee aan de Nationale Tuinvogeltelling
op 16 en 17 januari 2016
Het 3e 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 of 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 16 of 17 januari 2016 een half uur de vogels in uw tuin. 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 door via de app Tuinvogels of via de website www.tuinvogeltelling.nl

IVN-zomerweek 2016 in Nationaal Park het ‘Drents-Friese Wold’
Van 5 t/m 12 augustus 2016 organiseren wij weer de IVN Zomerweek.
Een compleet verzorgde excursieweek voor natuur- en cultuurliefhebbers vanaf 5 jaar.
Samen met lokale (IVN-)vrijwilligers vullen we de week met een boeiend programma in de
natuur, met een op de omgeving toegespitst thema.
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Iedereen vanaf 5 jaar kan meedoen. Wel gaan we er vanuit dat de deelnemers een redelijk goede
conditie hebben, want soms staan er stevige wandelingen en/of fietstochten op het programma.
Lidmaatschap van het IVN is niet vereist, wel een flinke dosis enthousiasme. Dus: alleen, samen
of met (éénouder) gezin: schrijf je in voor een heerlijke, actieve natuurweek in een mooi stukje
Nederland.
Het gebied heeft een bijzondere flora en fauna en een verscheidenheid aan natuurgebieden, met
veel bos en heide, vennen en hoogveen, zoals het Doldersummer veld, het Wapserveld, het
Aeckingerzand of de Kale Duinen, de Ganzenpoel, het Aeckingermeer, het Fochteloërveen, een
hoogveengebied van 3000 ha. en veel meer.
De biologische maaltijden worden verzorgd door Edel Catering. www.edelcatering.nl
Een enthousiast jeugdteam begeleidt deze week overdag de kinderen met op de natuur gerichte
activiteiten, zodat ook de ouders zelf op excursie kunnen.

Accommodatie:
Wij verblijven op de rustieke accommodatie
‘Alberthoeve’ te Wateren (Dr) te midden van het
grote natuurgebied het "Drents-Friese Wold"
Je kunt zowel binnen- als buiten slapen (tent,
camper, caravan).
Maar omdat het aantal binnenslaapplaatsen
beperkt is (28 personen in meerpersoonskamers),
is voor diegenen, die binnen willen slapen, tijdig
reserveren noodzakelijk.
Zowel de accommodatie als het kampeerterrein
liggen beschut in het bos- en heidegebied en er is
veel speelruimte.
Wij zorgen voor:
- Slaapruimte in 2- tot 8-persoons slaapkamers of u gebruikt uw eigen kampeermiddel
- biologische maaltijden
- koffie en thee
- een afwisselend activiteitenprogramma voor volwassenen met o.a. excursies, lezingen en
ontspanning
- Apart programma voor kinderen v.a. 5 jaar o.l.v. jeugdbegeleiders
- Fietsen kun je zelf meenemen of plaatselijk huren
Deelnamekosten:
IVN’ers en gezinleden vanaf 14 jaar kamperen € 255,- ; niet lid € 275,IVN’ers en gezinleden vanaf 14 jaar binnen slapen €285,- ; niet lid € 305,Kinderen tot en met 13 jaar € 130,Voor mensen met een minimum inkomen is een korting mogelijk
Verder informatie kunt u op de website bekijken: www.ivn.nl/zomerweek
of mailen naar: h.moonen3@kpnmail.nl of colettedehaas@hotmail.com
Per post naar: Harrie Moonen, Kapelaan Koopmansplein 63, 5212NV
’s Hertogenbosch
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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 nu ook te volgen
via Facebook. Ga naar
https://www.facebook.com/IVNLosser,
klik op “Vind ik leuk”.
Zorg dat “Meldingen ontvangen” is
ingeschakeld en blijf op de hoogte van de
activiteiten en het laatste nieuws.

Natuurbode
Volgende kopijdatum Natuurbode
Kopij voor de Natuurbode voor de maanden april t/m juni 2016 uiterlijk dinsdag 15 maart 2016
inleveren via e-mail — gaarne met foto(’s) of illustratie(s) — naar natuurbodelosser@gmail.com
of via de post: Weemselo 36, 7581 RC Losser.
De volgende data zijn: 15 juni (woensdag) 15 september (donderdag) 15 december (donderdag)

QR-code
Deze QR-code kunt U scannen met Uw mobiele telefoon, indien U een QR-code app hebt
geïnstalleerd.
U krijgt dan op Uw display http://ivn.nl/afdeling/losser met actuele info.
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Informatie-aanvraag
Na het lezen van de Natuurbode is mijn belangstelling gewekt voor uw vrijwilligersorganisatie,
IVN-Losser.
Gaarne wil ik meer informatie over de volgende werkgroepactiviteit( en ):
0 Landschapsbeheer
0 Natuurgidsen
0 Schoolgidsen
0 Kruidentuin
0 Nachtvlinders
(één of meer mogelijkheden aankruisen)
Naam:…………………………………………………
Adres: …………………………………………………
Postcode:……………
Woonplaats: …………………………………………..
E-mailadres:..................................................................
Stuur deze info-aanvraag naar:
Ruud Spiering, Markeweg 117, 7582 BC Losser.
Een e-mail sturen kan ook. Het e-mail adres is: ruud.spiering@kpnmail.nl
Vermeldt U dan in Uw e-mail: Uw naam, adres en keuze.
———————-afknippen——————————–——–—————————afknippen——–——————

Aanmelding
0 Ik meld mij aan als lid van IVN-Losser
0 Ik meld mij aan als donateur van IVN-Losser
Naam:…………………………………………………
Adres: …………………………………………………
Postcode:……………
Woonplaats: …………………………………………..
E-mailadres:..................................................................
Stuur deze aanmeldstrook naar:
Ruud Spiering, Markeweg 117, 7582 BC Losser.
Een e-mail sturen kan ook. Het e-mail adres is: ruud.spiering@kpnmail.nl
Vermeldt U dan in Uw e-mail: Uw naam, adres en keuze.
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IVN LOSSER JAAROVERZICHT 2016
van data met activiteiten, gepland door de verschillende werkgroepen (wijzigingen voorbehouden).

Landschapsbeheer
Werkochtenden op de volgende zaterdag-ochtenden in Duivelsbos:
9 januari
13 februari
12 maart
9 april
14 mei
11 juni

10 september
8 oktober
12 november
10 december

Natuurgidsen
zon. 31 januari
zon. 10 april
vr. t/m zon.
22 t/m 24 april
zon. 19 juni
zon. 2 oktober

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

Schoolgidsen
Waterdiertjesproject
ma. 6 t/m vr. 17 juni; locatie: de vijvers in het Arboretum ‘PoortBulten’
Herfstproject
ma. 26 september t/m vr. 7 oktober; locatie: Duivelsbos aan de
Lutterstraat
zon. 24 januari in het Arboretum ‘Poort-Bulten’ in De Lutte
zon. 17 april Erve Stakenboer in Oldenzaal, wijk Zuid-Berghuizen
zon. 3 juli in het Arboretum ‘Poort-Bulten’ in De Lutte
zon. 30 oktober Erve Stakenboer in Oldenzaal, wijk Zuid-Berghuizen

Kruidentuin

bij het verpleeg– en verzorgingshuis
van de Zorggroep St. Maarten

1 maart (werkoverleg)
5 april
3 mei
7 juni

5 juli
2 augustus
6 september
4 oktober

Nachtvlindergroep
Waarnemingen op locaties op geschikte momenten.
Vaststaat:
vrijdag 3 juni Nachtvlindernacht ( de landelijke telling van nachtvlinders).

