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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
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ledenadministratie

Ruud Spiering

053- 536 1146 ruud.spiering@kpnmail.nl
Markeweg 117, 7582 BC Losser
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vacature

Lid

vacature

Contactpersoon van de werkgroep
Natuurgidsen

Jaap van Daalen

ajvandaalen@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 e-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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maand omschrijving

di

5 april

Werkmiddag in de Kruidentuin

za

9 april

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

zon

10 april

Voorjaarswandeling

woe

13 april

Algemene Ledenvergadering vanaf 19.30 uur in café Heijdemann

zon

17 april

Scharrelkids-doedag tussen 11.00 en 12.30 uur in het Arboretum

vr 22 t/m
zon 24
april

Excursie-weekend

di

3 mei

Werkmiddag in de Kruidentuin

za

14 mei

vr

3 juni

ma 6 t/m
vr 17

juni

Landschapsbeheer. Werkmorgen in Duivelshof (ingang Lossersestraat)
van 9.00 tot 12.00 uur. Voor koffie en koek wordt gezorgd.
Nachtvlindernacht in het Arboretum, vanaf 20.30 uur
Waterdiertjesproject voor basisschool leerlingen

di

7 juni

Werkmiddag in de Kruidentuin

za.

11 juni

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

woe

15 juni

Uiterste inleverdatum van de kopij voor de volgende Natuurbode

zon

19 juni

IVN-dag in het Arboretum Poort-Bulten

don

30 juni

Tuinenreisje 2016

Mededelingen m.b.t. leden en donateurs
In Memoriam Ben Suelmann
Op 30 december 2015 is Ben Suelmann, 68 jaar oud, overleden. Ben was geen lid van het IVN,
maar beheerder van het arboretum Poort-Bulten en wij hebben gedurende 20 jaar op een heel
plezierige manier met hem samengewerkt.
Ben hield van het Arboretum en was blij met onze op educatie gerichte activiteiten zowel van de
Gidsen als de Schoolgidsen. Ook het nestkastenproject van de Vogelwerkgroep had zijn warme
belangstelling.
We konden altijd een beroep op hem doen en hij vertrouwde ons “zijn” Arboretum met het infocentrum, voor tentoonstellingen en dia-klankbeelden bij de door ons georganiseerde planten- en
later ook paddenstoelenkijkdagen en schoolactiviteiten, geheel toe. Ik wens zijn vrouw en
kinderen veel sterkte bij dit verlies.
Siebe

Contributie per jaar
lid
huisgenoot-lid
jeugdlid

€ 15,00
€ 10,00
€ 6,00

donateur
€ 12,50
overmaken op NL15 RABO 0130 3413 04
t.n.v. penningmeester IVN-Losser

Wijzigingen 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.
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Mededelingen van het bestuur
Uitnodiging voor de ledenvergadering
Beste leden en donateurs,
Wij nodigen jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van
het IVN-Losser op woensdag 13 april 2016 bij café Heijdemann,
Smalmaatstraat 55, 7581 HH in Losser.
De vergadering begint om 19:30 uur (de zaal is open vanaf 19:00 uur)
Op de agenda staan de volgende punten
1.Opening en welkom
2.Mededelingen en ingekomen stukken
3.Vaststelling van de agenda
4.Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2015
5.Conceptjaarverslag 2015
6.Verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit Marian Verveld en Wim Evers
7.Verslag van de penningmeester over het jaar 2015
8.Begroting 2016 en vaststellen contributie vanaf 2017
9.Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie
10.Verlenen van decharge en een nieuw mandaat aan het bestuur
11.Rooster van aftreden en verkiezing van de leden voor een nieuwe zittingsperiode

Aftredend

Ruud Spiering

Frans Tiessen

Rob Melchers

april 2016

april 2016

november 2018

Ruud Spiering en Frans Tiessen zijn niet herkiesbaar. Het bestuur draagt de volgende
kandidaten voor: Wout Schuit, Dinant Wes en Anke Polman. Andere kandidaten kunnen zich
opgeven tot de aanvang van de vergadering
12. Verlenen van mandaat aan het bestuur
13. Rondvraag
14. Pauze
15. Film
16. Sluiting
De koffie/thee en één pauzeconsumptie zijn voor rekening van het IVN. Wij hopen op een grote
opkomst.
Het bestuur
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Conceptnotulen ALV 27 oktober 2015
Afwezig met kennisgeving: Bennie Egberink, Carla Oostrik, Johanna Benneker, Ank Snel, Frieda
Hessels.
1. Opening
Frans Tiessen opent de vergadering.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.
3. Vaststelling van de agenda
Iedereen gaat akkoord met de vastgestelde agenda.
4. Natuurgidsencursus
De voorbereidingen voor de natuurgidsencursus zijn voltooid. Donderdag 5 november kunnen
belangstellenden de informatieavond bijwonen. Die wordt gehouden bij Erve Stakenboer te
Oldenzaal. De avond begint om 19.30 uur.
Tot 18 december heeft iedereen de gelegenheid zich in te schrijven. Daarna wordt bekeken of er
voldoende aanmeldingen zijn om de cursus te laten doorgaan.
5. Scharrelkids
In samenwerking met het IVN-Oldenzaal is er een werkgroep Scharrelkids gevormd. Deze
werkgroep gaat vier projecten opzetten voor kinderen van zes tot tien jaar. In elk jaargetijde zal er
een project worden georganiseerd. In eerste instantie zullen deze projecten worden uitgevoerd in
het Arboretum. De werkgroep zal worden ondersteund door het NMO. Bij de uitvoering van de
activiteiten wordt ernaar gestreefd om ook ouders en grootouders een rol te laten spelen in de
begeleiding. De activiteiten, die worden georganiseerd, zullen worden aangekondigd in de
Natuurbode. Voorlopig is Frans de contactpersoon voor deze werkgroep.
6. Conceptnotulen ALV 14 april 2015
De notulen worden goedgekeurd.
7. Rooster van aftreden van bestuursleden
Rob Melchers wordt voor een tweede termijn herkozen als secretaris.
In april 2016 eindigt de zittingsperiode van Frans en Ruud. Voor beiden eindigt dan de tweede
zittingsperiode en volgens de statuten moeten zij aftreden. Er is dus dringend behoefte aan nieuwe
bestuursleden.
De volgende suggesties worden gedaan:
- fuseren met het IVN-Oldenzaal.
Onze werkgroepen zijn erg actief. Deze activiteiten zijn vooral gericht op Losser. Kunnen we onze
werkgroepen laten bestaan binnen het IVN-Oldenzaal?
- samengaan met de vogelwerkgroep.
Er is nog te veel ‘oud zeer’. Bovendien draait de vogelwerkgroep goed op dit moment. Zij zullen
naar verwachting geen behoefte hebben aan een fusie.
- Bestuursleden voor een korte periode laten aftreden.
Volgens de statuten kunnen ze dan opnieuw worden gekozen voor twee periodes.
Jopie Engmann en Wim Evers geven aan, dat ze samen met het bestuur willen meedenken over de
manier, waarop we dit kunnen oplossen.
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8. Stand van zaken m.b.t. financiën
De financiële situatie verschilt weinig van vorig jaar. We hebben ongeveer hetzelfde bedrag in
kas als vorig jaar. Ook het saldo op de spaarrekening is niet gewijzigd. We hebben 43 leden en 7
huisleden. Daarnaast hebben we 121 donateurs.
De subsidie van de RABO-bank loopt terug.
Er is contact geweest met de gemeente Losser over de mogelijkheid om subsidie aan te vragen
voor de natuurgidsencursus. De gemeente Losser geeft echter geen subsidie meer voor dergelijke
activiteiten.
9. Planning werkgroepen
Gidsen: Het komende jaar wordt het gebruikelijke programma uitgevoerd. Een punt van zorg is
het organiseren van de lezing in de bibliotheek. Ank Snel heeft dit altijd georganiseerd, maar is
daar helaas niet meer toe in staat.
Schoolgidsen: Volgend jaar worden opnieuw het waterdiertjesproject en het herfstproject
uitgevoerd. Jopie vraagt, of er nog plannen zijn voor het organiseren van het kabouterpad. Dat
doen we niet, omdat deze activiteit is overgenomen door Natuurmonumenten.
Kruidentuin: Deze activiteiten verlopen goed en worden op dezelfde voet voortgezet.
Landschapsbeheer: Gaat op de gebruikelijke wijze door.
Nachtvlinders: Van deze werkgroep is niemand aanwezig.
Cursus: Bij voldoende belangstelling start volgend jaar de cursus voor natuurgidsen.
Scharrelkids: Er wordt gewerkt aan het opzetten van activiteiten.
10. Samenstelling jaarprogramma en jaarverslag
Alle werkgroepen wordt verzocht hun activiteiten in te plannen en de plannen vóór december
door te sturen naar de secretaris.
Alle werkgroepen wordt verzocht een bijdrage te schrijven voor het jaarverslag en die bijdrage
vóór de kerstvakantie naar de secretaris te sturen.
11. Rondvraag
Geen bijzonderheden.
12. Uitreiking speldjes aan jubilarissen
Jeanne Peters en Frans Tiessen ontvangen een speldje in verband met hun 25-jarig lidmaatschap
en natuurlijk als dank voor hun bijdrage aan onze activiteiten. André Fiselier was helaas niet
aanwezig. Bij de volgende vergadering zullen we hem alsnog in het zonnetje zetten vanwege zijn
25-jarig jubileum.
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Werkgroepactiviteiten
Landschapsbeheer
We zijn in januari nog bezig geweest op de Pennekamp. We
hebben daar de
helft van het
middenbosje
verwijderd,
zodat de hele
oude, kromme
wilg, die de kern
vormt, weer
ruimte heeft om nieuwe loten te vormen. De stapels
uitgesnoeid materiaal (vliertakken, bramen, hop en
dood wilgenhout) heb ik inmiddels met hulp van onze oude, kromme wilg
maatschappelijke stagiaire, Thijmen, opgestookt en de
asresten en brandplaten zijn inmiddels ook weer opgeruimd. Nu is het afwachten, hoe de wilg
reageert op deze ingreep.
Hoewel we geen zorg meer hebben voor de boomgaard - dat wordt gelukkig gedaan - hebben we
nog wel een oude vuilboom uit de wal verwijderd, omdat die de groei van zijn buurman een hulst
verstoorde. De hulst heeft weer meer ruimte en de vuilboom loopt wel weer uit.
In februari waren we met een kleine groep, maar het was koud en daarom zijn we met het pad
achter de cottage aan de gang gegaan om blad op te ruimen. Daar waren we uit de wind en dat was
goed te doen.
In maart hebben we niet gewerkt, want de Gidsencursus had op onze werkdag een stagemarkt
georganiseerd en daar hebben alle werkgroepen geprobeerd om de cursisten voor de diverse
werkzaamheden binnen de afdelingen te interesseren.
En ook als u geen aspirant-gids bent en toch wilt 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.
Siebe

Natuurgidsen
Verslag van de winterwandeling op zondag 31 januari 2016
Deze wandeling startte vanuit het Pannenkoekenrestaurant ‘De Stroper’
in De Lutte en was door natuurgidsen uitgeschreven en voorgelopen. Al
in november 2015 bleek, dat de route nogal wat natte tot zeer natte
plekken had. De hoop, dat het in de loop van de winter wel beter zou
worden, werd tenietgedaan. De volgende maanden waren zeer zacht en
nat en zeker op de zaterdag vóór de wandeling heeft het nog de hele dag
geregend.
We hebben daarom een wijziging aangebracht in de route en bepaalde
natte delen vermeden door middel van een alternatief, met pijlen
aangegeven. Sommigen hebben van dit alternatief gebruik gemaakt,
anderen hebben de oorspronkelijke route gelopen.
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Het was op deze zondag droog weer en ongeveer 7 graden.
Er waren 108 deelnemers. De vrijwillige bijdrage in de giftenpot was 111,85 euro.
Jeanne van Huijkelom

Werkgroep Cursus
Natuurgidsencursus IVN-Losser en –Oldenzaal
Op 21 januari 2016 zijn 25 cursisten uit Oldenzaal en Losser e.o. van start gegaan met de Natuur
Gidsen Opleiding.
De eerste avond stond vooral in het teken van kennismaking met elkaar en de docenten en de
cursusinhoud.
Nadat de opzet van de cursus en cursusavonden waren uiteengezet, werd er verteld, welke
opdrachten de cursisten de komende 1½ jaar te wachten staan.
Er werden kennismakingsactiviteiten gedaan, waaruit bleek, dat er veel gemeenschappelijke
interesses waren, waarover al snel druk met elkaar werd gesproken.
Na de pauze was er informatie over het IVN en andere natuurorganisaties in Nederland.
Vervolgens werd alle ‘droge’ informatie aangenaam onderbroken door een Biologisch Moment.
De cursisten moesten in groepjes één voor één een tak, die onder een deken lag, bevoelen en
beschrijven. Natuurlijk wilde ieder de tak gelijk op naam brengen, maar dat was nu juist niet de
bedoeling.
Daarna was er nog uitleg over de digitale manier van informatie-uitwisseling, die tijdens de cursus
wordt gebruikt.
En toen was ‘de kop eraf’ en kon het cursusteam tevreden zijn over een geslaagde eerste
bijeenkomst.
We hopen, dat het een leerzame en vooral gezellige cursus wordt, waar alle cursisten mooie
herinneringen en leuke contacten aan overhouden.
Het cursusteam

IVN’er schrijft
Rondje Duivelshof
Oh ja, die gaten in de grond
op de foto in de vorige
Natuurbode waren
niet-dichtgegooide boorgaten
van de schoolgidsen.
Voor kevers en andere kleine
individuen, die over de grond
lopen, zijn dergelijke nietgevulde gaten dodelijke
vallen.
Inmiddels begint het langzaam voorjaar te
Raadsel uit de vorige Natuurbode
worden. Om 9.00 uur is het, als je uit de wind
bent en de zon al weer schijnt “lekker”. De vogels geven zingend aan, waar ze dit komende
seizoen hun nest willen bouwen en welk gebied ze daarbij voor hun voedselvoorziening opeisen.
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Kikkers en mollen in Duivelshof zullen het dit
voorjaar moeilijker krijgen, want het ziet er naar
uit, dat het ooievaarsnest bij de buren dit jaar
weer bewoond wordt en dat betekent, dat er een
stel hongerige snavels bij komt. Jammer. Maar
het past toch ook in de natuurlijke ontwikkeling
van het gebied.
Paardenbloemen, maagdenpalm, klein hoefblad,
madeliefjes, speenkruid (in de beekoever) en
pinksterbloemen - om er maar een paar te
noemen- zijn als voorjaarsbloeiers al weer
begonnen om, ieder in zijn eigen favoriete

ooievaarsnest met ooievaar

omgeving, insecten stuifmeel en nectar aan te
bieden in de hoop bestoven te worden. Ook de
sneeuwklokjes horen bij dit rijtje, want ook in
april kan het nog best een paar dagen gemeen
koud zijn.

speenkruid in de beekoever

De eerste vlinders laten zich ook al weer zien.
Een heel bekende is het citroentje en binnenkort
zijn ook de oranjetipjes weer te bewonderen.
Kortom,er staat ons vast weer een afwisselend
seizoen te wachten. Dat houdt ook in, dat het
niet alle dagen droog zal zijn. Dus kom je naar
buiten en ben je van plan ook op de kleine
paadjes te gaan wandelen, zorg dan voor
schoeisel, dat daar geschikt voor is.

En ach, als je na afloop op straat even in een plas stapt, dan is de meeste modder wel weer van je
schoenen af.
Kortom, kom naar buiten en laat je ogen en oren genieten van al het oude nieuws.
Siebe

IVN’er in Spanje: zwammen en dassen
In een slinger van de rivier Henares, 20 kilometer ten Oosten van Madrid, ligt een oerbos, waar
niemand zich mee schijnt te bemoeien, behalve af en toe een illegale vuilnisstorter. Laatst was er
weer eens een diepe greppel gegraven om te verhinderen dat voertuigen het gebied binnen gaan.
Een braakliggend terrein, dat gemakkelijk bereikbaar is, wordt al gauw als gratis vuilstortplaats
gebruikt in dit tamelijk dichtbevolkte gebied rond Madrid.
Op een wandeling door dit gebied ontdekte ik een zwart gaatje in de bodem van ongeveer een
centimeter breed. Even kijken, een holletje van een beestje? Het gaatje blijkt bij een holle bol te
horen, die in de grond zit en die gemakkelijk uit de tamelijk losse aarde te halen is. De holle bol is
elastisch en zo´n 5 centimeter in doorsnede, de kleur is zwart, maar dat kan door de aanhechtende
aarde zijn, de grond is vochtig door de regenval van de afgelopen dagen. Er naast ligt een soort
ster plat op de grond, van het zelfde materiaal, wat slap elastisch. Daarom doet me dit eerst
denken aan de aardster, maar het ziet er toch anders uit. Thuis zoek ik het op in zowel een Spaans
als een Nederlands paddenstoelenboek: door zijn bijzondere vorm is hij gemakkelijk te vinden, het
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is een kroonbekerzwam (Sarcosphaera crassa,
afb.1) en komt niet in Nederland voor, wel in
Vlaanderen, maar zeldzaam. De kroonbekerzwam
komt daarentegen veel voor in Spanje vanaf
midden februari. Wel, het is midden februari, als
ik hem vind. De kroonbekerzwam wordt geplukt
door “aficionados”, maar moet lang gekookt
worden om zijn giftigheid in rauwe staat te
verwijderen. Jammer dat ik geen foto gemaakt
heb, mijn exemplaren waren zwart,
waarschijnlijk door de natte aanhechtende aarde.
Als ik het gebied verlaat, wacht me nog een
verrassing: op het pad over een aangrenzende
akker staat een pootafdruk, mij onbekend.
Ondanks een bordje “honden aan de lijn” worden Afb.1 Kroonbekerzwam
daar op die akker vaak honden uitgelaten, maar het spoor lijkt niet op een hondenpoot. Mijn eerste
idee is een das, een zoolganger met bijzonder lange nagels, die tamelijk evenwijdig lopen. En
inderdaad, als ik het thuis opzoek, het moet een das geweest zijn ( Afb.2). Ook nu weer spijt het
me, dat ik geen foto gemaakt
heb (met een ballpoint ernaast
om de afmetingen aan te geven).
Ik check nog even de
verspreiding van dassen in
Spanje en, inderdaad, de das
komt in heel Spanje voor.
Pas als ik thuis ben en in het
boek “Mamíferos de España”
Afb.2 Dassenspoor
diersporen opzoek, blijkt, dat ik
al eerder dassensporen gezien
heb: er ligt een losse foto in het boek. Blijkbaar heb ik toen
het spoor niet kunnen identificeren, er staat niets achterop.
En op deze foto (Afb.3) ligt, zoals het hoort, een balpen 14
centimeter lang, voor de afmetingen.
Het oerbos wordt weinig bezocht, af en toe zie ik een
wandelaar; er zijn nauwelijks paden. Misschien is dat maar
goed. Tot op enkele honderden meters van het oerbos is een
nieuwe wijk gepland, maar door de crisis gebeurt er
Afb. 3 Dassenspoor met pen
voorlopig niets. Als die wijk er komt, zal het bos veel
drukker bezocht worden en de das zal wel moeten wijken. In
de stad Alcalá de Henares, tien kilometer verder, is de stad al opgerukt tot de rivier en zijn er nog
slechts enkele wandelpaden langs de rivier over.
Wout Schuit
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Raadsel
Het raadsel in de Natuurbode van januari 2016
Er kwam één antwoord binnen, van Leo Wijering: heksenboter. Dat was correct, maar ik ga er
nog wat meer over zeggen.
De heksenboter met zijn felgele kleur is een opvallende verschijning. Dat opvallen duurt maar
een dag, al snel verkleurt de massa. Ik ken de heksenboter al heel lang als “fuligo septica”, maar
dat onthoudt niet zo gemakkelijk. Van Riekje van de Woude leerde ik de Nederlandse naam
“heksenboter”. Het Nederlands Soortenregister (www.nederlandsesoorten.nl) kent ook nog de
naam “runbloem”. Dat woord “run” slaat op “fijngemalen eiken- (ook wel andere) schors,
gebruikt voor het looien van leer of voor andere doeleinden, o.a. als strooisel, als broei- en
bemestingsmiddel” (uit de Van Dale). “De Grote paddenstoelengids voor onderweg” van E. Gerhardt, dat ik op aanraden van Riekje kocht, zegt niets over heksenboter. Waarom? Daarover zegt
het boek “Paddestoelen in kleuren” van Patrick Joly iets. (uit 1974, dus niet “paddenstoelen”).
“Van oudsher zijn paddestoelen planten. Evenals deze kunnen ze zich niet verplaatsen, ze leven
van opgeloste stoffen in het water en niet van prooien, zoals de dieren gewoonlijk doen, die zich
voeden met planten of andere dieren. De slijmzwammen, waartoe Fuligo septica behoort, vertonen overgangskenmerken tussen dier en plant, wat hun dan ook het trieste lot heeft beschoren,altijd nog weinig bekend te zijn en door botanici zowel als door zoölogen verwaarloosd te
worden. Specialisten van beide groepen van wetenschapsmensen houden vol, dat het tot de taak
behoort van de andere groep, ze te bestuderen. En zo worden ze meestal ook uit de paddestoelenwereld verbannen, want ze brengen een groot deel van hun bestaan als ´plasmodium´ door, dus in
de toestand van een beweeglijke, levende substantie, die als voeding bacteriën, dwz. hele prooien,
opneemt.”
En even later “Standplaats: Op bladeren of afgestorven takken van struikgewas, onder eiken en
beuken, zeer vaak op oud hout, op run en soms op mesthopen, in kassen.” (einde citaat)
Nu er heksenboter naast mijn voordeur bewoog (?), was dat een uitgelezen kans om de ontwikkeling eens systematisch te volgen.

Afb. 1 Dag 1 om 9 uur.

Afb. 2 Dag 2 om 9 uur. Er is een slak voorbij
gekomen, die rechtsomkeert heeft gemaakt.
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Afb. 3 Dag 3 om 13 uur. Er lijken muizenkeuteltjes bij
te liggen.
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Afb. 4. Dag 5 om 15 uur.

Het nieuwe raadsel
Nu eens een insect. Het is niet zo moeilijk, als je tenminste een goed insectenboek (bijv. van
Bellmann) hebt. Het beestje werd gefotografeerd in Overdinkel, september jl.

Afb. 5 ???

Om het oplossen van raadsels door leden en donateurs te bevorderen, zal er op de jaarvergadering
onder de goede oplossingen een flesje wijn worden verloot.
Oplossingen naar natuurbodelosser@gmail.com.
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Film in de bibliotheek
Op 22 maart was in de bibliotheek de
filmvoorstelling "Het stroomgebied van de
Dinkel" door Jan van der Geest. Er was een
flink aantal belangstellenden. (zie foto)
Wout

Activiteiten IVN-Losser
Voorjaarswandeling
Zondag 10 april wordt in het Arboretum Poort-Bulten in
De Lutte de voorjaarswandeling gehouden.
De wandeling onder leiding start om 14.00 uur en eindigt
om 15.30 uur.
Natuurgidsen van het IVN vertellen over het weer tot leven
komen van bomen en struiken en de historie van het park.
Het park ligt aan de weg van Losser naar De Lutte bij de
spoorwegovergang.
Verzamelen op de parkeerplaats.

Scharrelkids
zie pagina 16

Tuinenreisje 2016
Het jaarlijkse tuinenuitstapje van de werkgroep
Kruidentuin staat gepland voor donderdag 30
juni a.s.
Deelname is mogelijk voor alle IVN’ers en
geïnteresseerden.
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 18 juni.
Per mail: schildermanlam@t-online.de
Telefonisch:0049-5924-783542
Rita Schilderman
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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
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 juli t/m september 2016 uiterlijk woensdag 15 juni
inleveren via e-mail — gaarne met foto(’s) of illustratie(s) — naar natuurbodelosser@gmail.com
of via de post: Weemselo 36, 7581 RC Losser.

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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IVN-LOSSER OVERZICHT 2016
van data met activiteiten, gepland door de verschillende werkgroepen( wijzigingen voorbehouden).

Landschapsbeheer
Werkochtenden op de volgende zaterdagen:
9 april
14 mei
11 juni

10 september
8 oktober
12 november
10 december

Natuurgidsen
zon. 10 april
Voorjaarswandeling
vr. t/m zon. 22 t/m 24 april Excursie-weekend
zon. 19 juni
IVN-dag in het Arboretum Poort-Bulten
zon. 2 oktober
Paddenstoelenwandeling

Scharrelkids
zondag 17 april

Scharrelkids-doedag tussen 11.00 en 12.30
in het Arboretum Poort-Bulten

Schoolgidsen
Waterdiertjesproject
ma. 6 t/m vr. 17 juni; locatie: de vijvers in het Arboretum
Poort-Bulten
Herfstproject
ma. 26 september t/m vr. 7 oktober; locatie: Duivelsbos

Kruidentuin
Werkmiddagen op de volgende dinsdagen:
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).
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SCHARRELKIDS-DOEDAG

lente
Jij weet wel hoe leuk buiten spelen is.
Maar weten je opa, oma, vader of moeder dat ook?
Kom samen naar de Scharrelkids Lente doedag en speel,
zoek en ontdek al het fijne van de lente.
Datum: 17 APRIL 2016
Starttijd: tussen 11.00 en 12.30 uur
Eindtijd: 14.00 uur
Locatie: Arboretum Poort-Bulten
Adres: Lossersestraat 68 De Lutte
Voor wie:

kinderen van +/- 5 -12 jaar
met hun (groot)ouder(s)/verzorger(s)

Opgeven via emailadres:
ivn.losseroldenzaal@gmail.com

Scharrelkids doe-dag

De Scharrelkids-doedag wordt ieder seizoen
georganiseerd door IVN-Oldenzaal en IVN-Losser.
Omdat er nog zoveel te ontdekken valt!
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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 Scharrelkids
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.

