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e-mail: ivnlossersecretariaat@gmail.com

Voorzitter

vacature

Secretaris

Rob Melchers

Penningmeester /
ledenadministratie

Wout Schuit

ivnlosserpenningmr@yahoo.com

lid

Anke Polman

polma01@kpnmail.nl

lid

Dinant Wes

natuurbodelosser@gmail.com

06-235 28324

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

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
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Leo Hassing
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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
di

2 aug.

Werkmiddag in de Kruidentuin

di

6 sept.

Werkmiddag in de Kruidentuin

za

10 sept.

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

woe

15 sept.

Uiterste inleverdatum van de kopij voor de volgende Natuurbode

ma 26
sept.
t/m vr 7 okt

Herfstproject voor basisschoolleerlingen

zon

2 okt.

Paddenstoelenwandeltocht in het Arboretum ‘Poort-Bulten’
van 10.00 - 15.30 uur

di

4 okt.

Werkmiddag in de Kruidentuin

di

25 okt.

Algemene Ledenvergadering vanaf 19.30 uur in café Heijdemann

za

29 okt.

Nacht van de Nacht ( zie pagina 21)

zon

30 okt.

Scharrelkidsdoedag tussen 11.00 en 12.30 uur in het Arboretum

Mededelingen m.b.t. leden en donateurs
In Memoriam Cis Elferink
Op 2 juni 2016 is Cis Elferink-Hilhorst, 84 jaar oud, overleden.
Na als missiezuster in Nieuw-Guinea als onderwijzeres gewerkt te hebben heeft ze in
Overdinkel aan school gestaan. Na haar huwelijk met Jan woonden ze aan de Markeweg.
Cis sloot zich aan bij het IVN en werd natuurgids. Ze heeft gedurende een aantal jaren onder
andere de redactie van de Natuurbode gevoerd en was lid van het bestuur.
De laatste jaren had ze problemen met haar gezondheid hetgeen haar mogelijkheden sterk
verminderde. Ik wens haar familie 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: Wout Schuit, ivnlosserpenningmr@yahoo.com
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Mededelingen van het bestuur
Bestuur heeft technisch voorzitter
Theo van Piekartz, voorzitter van IVN-Oldenzaal, is bereid tot 15 december
2016 technisch voorzitter te zijn van IVN-Losser.
Theo heeft bij ons geen bestuurlijke verantwoordelijkheid. De dagelijkse
gang van zaken wordt waargenomen door de zittende bestuursleden.
Theo zal zich bezighouden met het uitzetten van de koers voor de toekomst.
Het zal daarbij vooral gaan om ledenaanwas en het in de etalage zetten van
onze activiteiten. In dat kader heeft Theo al contact gehad met Peter Adema (consulent NMO).
Peter is bereid ons te adviseren.

IVN-Losser en Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is eigenaar geworden van het Arboretum ‘Poort-Bulten’.
In dit Arboretum organiseert IVN-Losser vele activiteiten.
Mevrouw Simone Damhof, medewerker Communicatie en Recreatie van Natuurmonumenten,
heeft in een gesprek met Annemarie en Jaap van Daalen en Dinant Wes op donderdag 19 mei
aangegeven, dat afspraken, activiteiten en materialenopslag, zoals deze gemaakt zijn met René
Nollen van Regio Twente (de vorige beheerder) voorlopig geldend blijven.
Zodra Natuurmonumenten intern een richting heeft bepaald, zal deze met meerdere partijen in
gesprek gaan om te kijken waar samenwerkingsvormen elkaar kunnen versterken.
Dinant heeft haar een overzicht van de geplande activiteiten tot 1 januari 2017 in het Arboretum
gestuurd.

Verzorgen van publiciteit in verband met publieksactiviteiten
In de bestuursvergadering van 26 april 2016 is het volgende besloten:
1. De contactpersoon van de werkgroep stelt een persbericht op
2. Dit bericht wordt naar Wout Schuit gestuurd
3. Wout stuurt dit bericht door naar de diverse media
In verband met het tijdig kunnen plaatsen in een medium, dient het bericht een maand vóór de
activiteit aangeleverd te worden bij Wout.

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering, dinsdag 25 oktober
Aan de leden en donateurs van de IVN afdeling Losser
Hierbij nodigen wij U uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 25 oktober 2016 om
19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) in café Heijdemann, Smalmaatstraat 55 in Losser.
Op de agenda staan:
Opening en welkom
Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststellen van de agenda
Concept notulen ALV april 2016 ( zie volgende pagina)
Stand van zaken m.b.t. financiën
Planning werkgroepen
Samenstellen jaarprogramma / jaarverslag
Rondvraag
Uitreiking speldjes aan jubilarissen
Afscheid Frans Tiessen en Ruud Spiering
Pauze
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Lezing door Wim Evers.
We hopen van harte op jullie komst.
Het bestuur van IVN- Losser
Let op:
Behoudens koffie/thee met hapje en de eerste consumptie na de pauze zijn de consumpties voor
eigen rekening

Conceptnotulen ALV 13 april 2016
Afwezig met kennisgeving: Dinant Wes, Tonny van Dijk, Annie Roerink, Carla Oostrik, Jeanne
van Huijkelom, Jack van Huijkelom
1. Opening
Frans Tiessen opent de vergadering.
2. Mededelingen
De natuurgidsenopleiding is gestart met een groep enthousiaste deelnemers. Tijdens deelname aan
de cursus zijn zij ook lid van IVN-Losser en daarmee ook uitgenodigd voor deze vergadering.
3. Vaststelling van de agenda
Iedereen gaat akkoord met de voorgestelde agenda.
4. Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2015
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen. De notulen worden goedgekeurd.
5. Conceptjaarverslag 2015
Naar aanleiding van het jaarverslag wordt Wout gecomplimenteerd met de affiches die hij maakt
voor diverse activiteiten.
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen. De notulen worden goedgekeurd.
6. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit Marian Verveld en Wim Evers
Namens de kascommissie, bestaande uit Marian Verveld en Wim Evers, deelt Wim Evers mee, dat
de commissie de financiën van IVN-Losser over het boekjaar 2015 heeft gecontroleerd en in orde
bevonden. De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun werkzaamheden.
7. Verslag van de penningmeester over het jaar 2015
De activiteiten van de natuurgidsen hebben dit jaar voor veel inkomsten gezorgd. Daarnaast zijn er
ook enkele tegenvallers. De gemeente Losser geeft alleen nog subsidie voor leden, die woonachtig
zijn in de gemeente Losser. Ook de subsidie van de RABO-bank loopt terug.
8. Begroting 2016 / vaststellen contributie vanaf 2017
De begroting van 2016 bevat nog enkele onzekerheden. Een subsidieaanvraag voor de
natuurgidsenopleiding is afgewezen. Het IVN-Losser staat samen met IVN-Oldenzaal garant voor
de financiën van de natuurgidsenopleiding. Als daar een tegenvaller optreedt, kan dat ten laste
komen van onze begroting.
Daarnaast worden er uitgaven gedaan voor de Scharrelkidswerkgroep. Ook daarvoor is subsidie
aangevraagd, maar het is nog onzeker of die wordt toegekend.
Het voorstel is om de contributie met ingang van 2017 te verhogen tot € 20,- per jaar. Dit voorstel
wordt unaniem aangenomen.
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9. Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie
Marian Verveld stopt als lid van de kascommissie. Zij wordt bedankt voor haar bijdrage.
Wim Evers blijft lid. Ruud Spiering meldt zich aan als nieuw lid.
10. Verlenen van decharge aan het bestuur
De vergadering verleent decharge aan het bestuur onder dankzegging aan de penningmeester.
11. Verkiezing nieuwe bestuursleden
Frans Tiessen en Ruud Spiering treden af als bestuursleden. Bij de volgende ALV zullen we daar
op passende wijze aandacht aan besteden.
Wout Schuit, Dinant Wes en Anke Polman treden toe tot het bestuur. Wout Schuit zal de taak van
penningmeester op zich nemen.
Er wordt nog gezocht naar een voorzitter. Er is een kandidaat, maar die zal niet op korte termijn
beslissen. Mogelijk wordt er eerst een tijdelijke voorzitter aangezocht.
12. Verlenen van mandaat aan het nieuwe bestuur
De vergadering verleent het bestuur mandaat voor het jaar 2016.
13. Rondvraag
Situatie rond de ijsbaan aan de Nitertweg
Er is een woonbestemming voor het terrein, maar er zijn nog geen belangstellenden. Voorlopig
gebeurt daar niets.
Samenwerking met het Arboretum
Het ziet er naar uit, dat onze activiteiten daar gewoon kunnen doorgaan na de overdracht aan
Natuurmonumenten. Er is onvrede, omdat IVN-Losser geen uitnodiging heeft ontvangen voor de
overdracht. Frans neemt hierover contact op met René Nollen.

Werkgroepactiviteiten
Landschapsbeheer
We zijn er weer klaar mee,
want ons werkseizoen zit er
op. Dat wil niet zeggen, dat
er geen werk is blijven
liggen, maar dat wacht wel
tot we er in het komende
seizoen, dat in september
begint, weer aan de slag
gaan.
Wat we dan gaan doen? Nog
geen idee van. De natuur blijft gelukkig onberekenbaar, maar nu is
de vaste wandelroute in ieder geval weer zo begaanbaar, dat
wandelaars niet blijven hangen in bramen of last hebben van
brandnetels.
Ook de parkeerplaats is schoon en zo is er ruimte voor parkeerders,
die hopelijk alleen komen wandelen en er niet hun tuinafval lossen.
(Er ligt al weer een lading snoeiafval van klimop en kennelijk
de laatste werkdag van het
wordt er ook herhaaldelijk gevreeën.)
Voor nu wensen we iedereen een plezierige zomer en ook als u geen seizoen is gezellig (foto Carla
Oude Alink)
aspirant-gids bent en toch wilt weten, hoe het bij ons toegaat,
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kijk dan even in de agenda op pagina 3 en 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
Rondleiding door het Arboretum op 15 juni
Enige maanden geleden bereikte ons het verzoek om een groep van 55 ouderen afkomstig uit
Lohne (bij Wietmarschen) in Duitsland rond te
leiden. Siebe, Theo en ik namen de uitdaging aan.
De bedoeling was een rondleiding van ongeveer
1 1/2 uur.
De weersvoorspelling voor de middag was heel
slecht: code geel, onweer en zware regenbuien.
Dat beloofde niet veel goeds, maar ondanks dat
wilde men de rondleiding toch door laten gaan.
We hadden echter geluk, want tijdens de
wandeling bleef het droog en scheen zelfs
zonregelmatig de zon!

gevlekte orchis, zie hiernaast
de vlekken op de bladeren

Het meest spectaculair waren de
grote aantallen gevlekte orchissen
bij de vijvers en de volop op
in bloei staande cornus kousa.
Mijn groep, maar dat gold ook voor beide andere
groepen, was zeer geïnteresseerd en gedisciplineerd.
Wanneer ik eens een woord niet kende, was men graag
bereid me te helpen, zodat mijn Duits ook nog een
opfrissertje kreeg.
Uiteraard gaf het Arboretum als park ook weer
aanleiding tot veel bewonderende opmerkingen ook al
viel het aantal wilde bloemen wat
tegen.
Na de afgesproken 1 1/2 uur
vertrokken drie tevreden groepen
Duitsers weer per bus huiswaarts.
Mary Egbers

in bloei staande cornus kousa
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Excursie weekend
Tijdens het jaarlijkse excursie weekend van 22-23-24 april j.l. werd ik door onze supervisor
"Bert"met de vraag overvallen, of ik een verslag wilde schrijven voor de Natuurbode. “Jao, dat
wil ik wa doon”, was mijn reactie, “good, dat hebt wie dan ofspraok'n” was zijn antwoord!
Zo arriveerden we via een van tevoren
opgekregen routeschema met alle veertien
deelnemers op het afgesproken tijdstip bij de
parkeerplaats van het buitencentrum "De
Weerribben" in Ossenzijl. Onder een stralend
lentezonnetje met een aangenaam temperatuurtje
lieten we ons door een gids en schipper op een
fluisterboot, al spelevarend twee uur lang
rondleiden door dit unieke gebied. Halverwege de
tocht was het gedaan met de burgerlijke
gehoorzaamheid en verlieten we voor even het
bootje om met een vreugdedansje een stukje
trilveen uit te testen. Aan het einde van deze
op een fluisterboot
prachtige tocht werd er nog een poging
ondernomen om een glimp op te vangen van een
aldaar zetelende ijsvogel. Maar hoe de schipper in alle rust en stilte ook met z'n vaartuig
manoeuvreerde, het briljant gekleurde vogeltje keurde ons geen enkele blik waardig.
Na een kortstondige verkenning van onze verblijfplaats "De Wapse Herberg", togen we in de
namiddag richting het gehuchtje "Oude Willem" voor een excursie door het Prinsenbos. Een
uitgestrekt bos, grenzend aan een voormalig landbouwgebied dat 125 jaar geleden is aangeplant
voor houtproductie, met weinig aandacht voor natuur. Om het gebied weer aantrekkelijker te
maken voor mens en dier, stelt Staatsbosbeheer alles in het werk om, via geleide bomenkap, het
voormalige productiebos weer een natuurlijker status te geven. Schotse Hooglanders, schapen en
geiten zijn inmiddels ingezet voor de nodige begrazing. Sloten worden gedempt om het
grondwaterpeil weer omhoog te stuwen. De aanblik van de ruïne van een voormalig
landbouwbedrijf midden in een open vlakte aan de voet van een schitterend vennetje deed
weldadig aan en bleef de rest van deze dag nog urenlang als een schilderij op mijn netvlies
hangen.
De volgende ochtend waren we vroeg uit de
veren en joeg de temperatuur met dreigende
wolken ons de stuipen op het lijf. De verwachte
regen kwam echter niet met bakken uit de hemel
vallen en bleef zelfs het hele verdere weekend
achterwege. Met de regenkleding in de aanslag
betraden wij in de nabijheid van het dorpje Lhee
het Dwingelderveld. Onder aanvoering van de
gids Albert Kerssies voor een uiterst interessante
rondleiding. Een gids in de orde van een
buitencategorie. De uitgebreide ingewikkelde
inrichtingsmaterie van het betreffende gebied
werden met zoveel kennis op een simpele
gids Albert Kerssies
heldere wijze aan ons duidelijk gemaakt, dat
zeker onze bewondering afdwong. Zelfs de
zeldzaam geworden kuifleeuwerik had het begrepen en vloog boven onze hoofden al zingend de
zomer tegemoet.
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Na een serie ingrijpende maatregelen wordt het
gebied thans weer overheerst door een prachtig
stukje natte heide. Bij de schaapskooi werd met
een vertederende blik afscheid genomen van
deze excursie. Die blik had natuurlijk betrekking
op de vele lammetjes. Hoe fijn kan een pas
geboren leven zijn.....
Nadat we ons lunch- rantsoen in het
bezoekerscentrum bij Ruinen hadden verorberd,
stonden we ruim twee uur later in de
startblokken klaar om de "Schapendobbe" bij
Elsloo te bestormen. Een juweeltje van een
relatief klein natuurreservaat met opvallende
natte heide in het Dwingelderveld
hoogteverschillen door eeuwenoude
zandverstuivingen. Bij sommige IVN’ers kwam het kinderlijke instinct weer boven door spontaan
op hun achterste een heuveltje af te glijden. Het
reservaat "Schapendobbe" ontleend zijn naam
aan het prachtig gelegen vennetje "De Dobbe",
waar in vroeger jaren de schapen werden
gewassen voor hun jaarlijkse scheerbeurt. De
enthousiaste gids van "It Fryske Gea"
stimuleerde onze lachspieren met zijn veelal
komische, nostalgische verteltrant.
Een prachtige foto presentatie over de "Vier
Jaargetijden in het Dwingelderveld" door
natuurfotograaf Bart Pijper, sloot halverwege de
avond deze dag in volmaakte stijl voor ons af.
Na het "inpakken en wegwezen ritueel" werd na
op het achterste het heuveltje af
het ontbijt de "Wapse Herberg"verlaten. We
gingen op weg voor een wandeling door het
verderop gelegen "De Hoekenbrink"aan de weg
tussen Diever en Wateren. Een 65 hectare stuk
natuurgebied dat in 1935 werd aangekocht door
Staatsbosbeheer. Dat Bert ons vooraf had
gemaand om laarzen of waterdichte schoenen
mee te nemen werd tijdens deze excursie
volledig bewaarheid. De uitgestoven laagtes
deden sommige delen van de route vele
centimeters onder water staan. Gelukkig hielden
we allemaal de voeten droog en bezochten we in
Vledder het plaatselijk museum. Na een lekkere
bak warme koffie werden we door gids "Stien"
op authentieke manier door de afdeling "Valse
‘de Hoekenbrink’
Kunst" rondgeleid. Haar kordate optreden deed
me denken aan de legendarische kruidenvrouw Klazien uit Zalk. Onze Stien wist onze zintuigen
met haar vlammend betoog zo verbluffend te prikkelen, dat we dachten in een dolkomische klucht
te zijn beland! Onze Stien was op het vermakelijke af en het visitekaartje van het museum. Alle
trucs van vervalsers passeerden in een kort tijdsbestek de revue. Van meester-vervalser Han van
Meegeren tot Geert Jan Jansen, dat alles onder een vette knipoog.
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Het laatste onderdeel van dit boeiende weekend
voerde ons naar het fraaie "Aekingerzand". Ook
wel de Kale Duinen van Appelscha genoemd. Het
ruim 200 hectare grote terrein wordt het hele jaar
doorlopend begraasd door een grote kudde
schapen. Vanwege financiële overwegingen
zonder herderbegeleiding. De kuddezorg is
uitbesteed aan een particuliere organisatie, die
regelmatig poolshoogte komt nemen. Kenmerk
van het “Aekingerzand" zijn de onvoorstelbare
mooie zandduinen. Een uitkijktoren maakt het
mogelijk een groot gedeelte van het
natuurontwikkelingsproces te observeren,
‘Aekingerzand’
inclusief het beekdal van de Vledder Aa.
De uitkijktoren is in 1995 gebouwd door leerlingen van bijzonder jeugdwerk Appelscha, waarvan
onze gids tot voor zijn pensionering als manager werkzaam was. Op het scheiden van de markt
hebben Leo en ik de uitkijktoren in ijltempo nog beklommen, terwijl Mary met haar camera op
enkele meters afstand een tapuit in al z'n pracht en praal wist vast te leggen. Een schitterend slot
van een prachtig duingebied in een omlijsting van een schitterend weekend.
De afsluiting vond plaats in het Bezoekerscentrum, waarbij Riet met een passend slotwoord
iedereen bedankte voor de medewerking van dit zeer geslaagde weekend. In het bijzonder werd
onze duizendpoot "Bert"alle lof toegezwaaid voor zijn tomeloze inzet als organisator. Een
hartversterkend drankje viel hem ten deel. Een geste waar een ieder van ons zich volledig in kon
vinden. Dus zit er niets anders op dan likkebaardend uit te kijken naar het voorjaar 2017!!!!!!!!
Persoonlijke noot: Tussen neus en lippen door
hoorde ik tijdens de excursies regelmatig
opmerkingen over de prachtige luchten met zijn
schitterende wolkenpartijen. Doorlopend had ik
het gevoel, dat Jacob van Ruisdael de wolken aan
het penselen was. Theo deed mijn gevoel nog
meer aanwakkeren, toen hij niets vermoedend
constateerde, dat die wolken door de
regenperiode zo perfect gewassen waren. De rest
van het weekend kon ik de verleiding amper
weerstaan, om in een aloude voordracht iedereen
daarvan deelgenoot te maken. Ik weet het zeker:
was het niet Van Ruisdael die tijdens dit weekend
de wolken penseelde, dan was het vast en zeker
‘Aekingerzand’ met wolkenpartijen
mijn "Man in de Wolken", een schitterende
wolkenballade.
Bij leven en welzijn hebben jullie die in 2017 van mij tegoed.
Gerard Leeuw
( foto’s Bert Pot )

Schoolgidsen
Waterdiertjesproject
Periode 6 t/m 21 juni bij de vijvers van het Arboretum.
Dit jaar was het even paniek. Een aantal reguliere schoolgidsen was verhinderd in de periode die
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voor het project was gepland (6 t/m 21 juni). Wel hadden 11 klassen van 9 scholen zich
aangemeld. We kwamen dus veel mensen tekort. Alle hens aan dek! Wat nu? We deden een
oproep naar de gidsen en zowaar -wat zijn we toch een fantastische, solidaire vereniging- berichtte
ons een 4-tal gidsen, dat ze bereid waren ons een aantal ochtenden uit de brand te helpen. Op dit
moment loopt er een Natuurgidsencursus (sedert 20 januari 2016) en een oproep werd gedaan aan
de cursisten om ons bij te staan. Ook die oproep werd positief beantwoord. Naast de stagiaires
was er ook een aantal extra cursisten, als potentiële schoolgidsen, dat ons in deze moeilijke
periode bijstond.
In deze periode zouden we opnieuw, net als vorig jaar, gebruik maken van de metalen
amfibieënfuik, die we dankzij een gunstige begroting hebben kunnen aanschaffen. Bij de
Scharrelkidsdoedag lente bleek Robert Arends, een cursist, niet alleen te beschikken over een
metalen fuik, maar ook over drijvende fuiken van kunststof, die ik niet kende. Bij die
Scharrelkidsdoedag lente bleek dat deze fuiken net zoveel vangsten opleverden als de metalen.
Dus bij het waterdiertjesproject hebben we van beide typen fuiken gebruik gemaakt, en met
succes. Behalve over fuiken bleek Robert ook nog over een grote hoeveelheid kennis te
beschikken, waar ik nog een hoop van kon leren. Wat zo’n Natuurgidsencursus een positieve
input kan opleveren voor onze IVN-afdeling.
De eerste week was het prachtig weer en konden
we naar hartenlust genieten van het
enthousiasme van de leerlingen, de cursisten, de
invallers en van de vangsten. Het was een
fantastische week. De 2e week begon met regen,
er moest worden geïmproviseerd en het kijken
naar de waterdiertjes onder de microscoop vond
noodzakelijkerwijs plaats in het
informatiecentrum van het Arboretum. De
groepjes kwamen één voor één naar het
infocentrum en seinden de volgende groep in dat
ze konden komen. Die ochtend zou het volgens
de buienradar droog blijven tot 11.00 uur, maar
waterdiertjes scheppen
dat viel dus tegen. De woensdag was de
voorspelling slecht, organiseerden we de hele
ochtend in het infocentrum, maar bleef het
droog. De leerlingen gingen af en toe met hun
begeleider naar de vijvers om met nieuwe
voorraad terug te komen. Toch is het werken in
het infocentrum anders dan buiten, de focus is
meer op de inhoud van de bak met diertjes en de
drang om opnieuw te gaan scheppen is kleiner.
Dat heeft dus ook weer zijn positieve kanten.
Wat betreft de vangsten viel op dat er erg veel
salamanderlarven werden gevangen, dat er
weinig grote haftelarven waren. Bij beter kijken
bleek, dat er veel zeer kleine haftelarven waren
kijken naar waterdiertjes onder de microscoop
bij de vangsten.
Wat de begeleiders van de scholen betreft waren
er velen geïnteresseerd in wat we deden en toonden belangstelling voor de vangsten.
Nieuw was de basisschool uit Beuningen, die van ons project kon proeven. We verwachten hen
volgend jaar weer, gezien de positieve reacties.
De stagiaires kwamen met een aantal suggesties, die het overwegen waard zijn. Robert had bij de
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Scharrelkidsdoedag lente al gezegd, dat hij zich afvroeg of er in juni nog wel salamanders te
vinden waren, omdat de dieren na de paringsperiode weer naar land trekken. De vangsten van
salamanders waren wisselend. Wat wel opviel was dat de kam van de mannelijke grote
kamsalamanders in de loop van het project kleiner werd doordat de voortplantingsactiviteit aan het
aflopen was. Misschien een idee om het project volgend jaar 1 of 2 weken eerder te houden? Dat
zou ook het voordeel hebben, dat er meer schoolgidsen in die periode beschikbaar zijn. Juni is
voor senioren immers een zeer gewilde periode om met vakantie te gaan.
We hebben een zeer succesvol waterdiertjesproject gehad.
Frans

Scharrelkids
Scharrelkidsdoedag lente 2016
Na de ervaring van de Scharrelkidsdoedag winter was er minder onzekerheid in het team. Als we
het maar goed organiseerden, zou alles wel goedkomen. Daarbij konden we rekenen op de
uitgebreide hulp van deelnemers van de Natuurgidsencursus, die sedert 21 januari van start was
gegaan.
Jaap en Annemarie van Daalen kwamen met het idee om de speursporentocht te organiseren aan
de hand van een app. We konden dan gebruik maken van het bestaande izi.TRAVEL- systeem.
Eerst zouden we dan voor gaan lopen, een aantal vragen bedenken en op papier zetten. Daarna
konden de vragen in de app geladen worden. De vragen werden zo gesteld, dat de deelnemers
alleen bij goede beantwoording verder konden naar de volgende vraag. Daarna hoefde alleen nog
de exacte plaats te worden ingevoerd, zodat de deelnemers een seintje kregen als ze in de buurt
van de locatie van de vraag waren. Daarnaast zou er nog een “papieren” rondleiding gemaakt
worden met een gedrukte beschrijving en bordjes met pijlen.
Bovendien was er een aantal andere onderdelen gemaakt.
Een van de opdrachten was nestkastjes bouwen. Weliswaar was het rijkelijk laat om nog een
nestkastje op te hangen, maar toch besloten we het te doen. Dinant heeft alle doe-het-zelf zaken in
de regio lastig gevallen met zijn vragen over resthout. Hij staat nu bekend in de regio als de
houtclochard, omdat hij bij die doe-het-zelf zaken in alle bakken met resthout stond te graaien.
Maar mede door de hulp van Gejo Leijdekkers, een deelnemer van de Natuurgidsencursus, die
over geschikt afvalhout van zijn werk kon beschikken, is het allemaal gelukt. Er werden wel 45
prefab nestkastjes gemaakt met onderdelen op maat en voorgeboorde spijkergaten op de juiste
plekken, zodat ook de kleinste deelnemers van de Scharrelkidsdoedag lente een nestkastje mee
naar huis konden nemen.
Tevens werd een oproep gedaan aan IVN’ers om blikjes te verzamelen voor de bouw van een
insectenhotel. Die oproep heeft veel opgeleverd. Uit het Arboretum werd riet gesneden en
bijeengebracht door de medewerkers van het Arboretum,
zodat de blikjes er mee konden worden gevuld.
Robert Arends, ook een deelnemer van de
Natuurgidsencursus, had in de vijvers van het Arboretum
een staande metalen fuik gezet en ook 2 drijvende kunststof
fuiken.
Tenslotte was er nog gelegenheid om kriebelbeestjes te
bekijken.
Zondag 17 april was het zo ver. Iedereen was vroegtijdig
aanwezig om alles in gereedheid te brengen. Partytenten
werden opgezet, waaronder kon worden gewerkt aan
nestkastjes in elkaar zetten en insectenhotels maken,
schepjes en witte bakjes werden bij de insectenvallen
parytent opzetten
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gelegd, opdrachtenbordjes werden bij de opdrachten geplaatst en richtingbordjes op de route van
de sporenspeurtocht gezet.
“Laat ze maar komen” was het motto, alles stond klaar om de menigte op te vangen. Het was
inderdaad een menigte. Er namen die dag wel meer dan 100 personen - ouders, grootouders en
kinderen- deel aan de Scharrelkidsdoedag lente. Veel bezoekers waren dezelfden als van de
Scharrelkidsdoedag winter. Een groot aantal had zich van te voren opgegeven. Anderen wilden
zich juist niet opgeven, omdat ze zich dan verplicht voelden om ook te komen. Ze kwamen op de
bonnefooi en namen het risico, dat er dan voor hun geen ruimte in het programma meer zou zijn.
Het was over het algemeen goed weer op een enkel buitje na.
In de fuiken werden veel salamanders, torren en vissen
gevangen.
Veel kinderen konden
onder leiding van de
vrouw van Gejo een
insectenhotel maken
en mee naar huis
nemen. Aan een
aparte picknicktafel
hebben veel kinderen
kriebelbeestjes
kunnen bewonderen.
‘nog maar de eerste keer dit jaar, dat ik
Veel kinderen
word gevangen’
maakten hun
nestkastje onder
leiding van Dinant en Gejo. Hun enthousiasme spatte de
partytent uit.
kriebelbeestjes bewonderen

De app werkte prima. Veel mensen hadden de app thuis al
op hun mobiel
geladen,
anderen deden
dat in het
infocentrum,
waar Jaap en
Annemarie
daarbij
deskundige
hulp verleenden. nestkast in elkaar timmeren
Weer anderen
die wat minder digitaal mobiel waren, konden met
hulp van Jaap (links) bij het installeren van de een papieren rondleiding aan de slag.
app

Een aantal vragen op de app was voor verbetering vatbaar. Die zal volgend jaar worden
aangebracht.
De Scharrelkidsdoedag lente was een groot succes.
Frans Tiessen
( foto’s Wout Schuit )
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Kruidentuin 25 jaar
Zo zult U de Kruidentuin aantreffen, als U er op
bezoek komt, wanneer er onderhoud wordt
gepleegd ( zie achterin pagina 23 onder
Kruidentuin): IVN-vlag en een schoolbord.
Dit jaar is het 25 jaar geleden, dat IVN’ers hier
gestart zijn met een kruidentuin.
In de Natuurbode van april/juni 2015 staat een
overzicht van de kruidensoorten, 46 in getal.
Ik licht er nu twee uit: vrouwenmantel en
scharlei.

vrouwenmantel
Je ziet de plant veel in tuinen als borderplant. En wat
opvalt is, dat regendruppels op de bladeren blijven
liggen, zoals hier te zien is op de foto, die ik net na een
regenbui heb genomen.
Via internet lees ik, dat vrouwenmantel geneeskracht
tegen vrouwenkwalen heeft ( zie http://mens-engezondheid.infonu.nl), vrouwenmantel goed is voor de
spijsvertering en gebruikt kan worden tegen reuma.

scharlei
Een plant met prachtige lila bloemen, die wel één meter hoog
kan worden. De bladeren en bloemen kunnen gegeten worden.
Van de bloemen kun je thee zetten.
Via www.tuinadvies.be lees ik, dat scharlei in de
Middeleeuwen gebruikt werd bij nieraandoeningen,
menstruatiepijnen en reinigen van zweren.
Over de geur van de plant wordt verschillend gedacht.
‘Als je erin werkt, ruik je zweet’, zei een lid van de
Kruidentuingroep. Zij is niet de enige lees ik al zoekend naar
informatie over de plant. Anderzijds staat er ook, dat de plant
een heerlijke muskaatgeur heeft.
Wijnboeren gebruiken ook scharlei.
Dinant
Hebt U, lezer, ervaren, dat een kruid stinkt of welriekend is en dat het een
medicinale werking heeft? Beschrijf uw ervaring en stuur die naar
natuurbodelosser@gmail.com
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Nachtvlindergroep
Nationale Nachtvlindernacht 2016, Arboretum ‘Poort-Bulten’ in De
Lutte
Op vrijdag 3 juni hebben we deelgenomen aan 12e nationale nachtvlindernacht. Het was voor ons
de 10e keer dat we meededen.
De eerste 2 keer hebben we de NNN gehouden op de Duivelshof en daarna steeds in het
Arboretum ‘Poort-Bulten’ in De Lutte.
Het voordeel van het Arboretum is, dat de toeschouwers ruime gelegenheid hebben om te
parkeren en er onderdak is mocht het weer minder goed zijn. Tevens is er gelegenheid voor een
sanitaire stop en is er stroomaansluiting aanwezig.
Door de verscheidenheid aan bomen en planten is de kans op meerdere soorten nachtvlinders
groot.
In de week voor de NNN waren de weersvoorspelling niet zo geweldig. Vaak werden er buien
voorspeld en op vrijdag 3 juni gaf de buienrader geen gunstige voorspelling van het weer aan.
In de avond trokken er vanuit Duitsland zware buien richting De Lutte. Het zag er niet goed uit,
maar als door een wonder deelde een zware bui zich in tweeën, een gedeelte trok aan de zuidzijde
van het Arboretum langs en de andere aan de noordzijde.
De temperatuur was prima en ook was er niet te veel wind. Niets kon een leuke avond/nacht meer
tegenhouden.
Het aantal medewerkers neemt ieder jaar weer toe. Met
name vogelaars beginnen steeds meer interesse te tonen
voor de nachtvlinders.
Dit jaar konden we dan ook drie lakens en twee
lichtvalkasten opzetten en een route uitzetten waarlangs
smeer kon worden aangebracht.
Op het smeer kwamen ook dit jaar weer weinig vlinders.
In deze periode van het jaar staan veel planten en bomen
in bloei en dit bevordert het bezoeken van de
smeerplekken niet.
vlinders landen op het laken en worden in
kleine potjes gevangen en naar Leo gebracht

Leo brengt de aangeleverde vlinders op naam

We zijn gestart om 23.00 uur en hebben tot 02.00
uur geïnventariseerd. Er was redelijk veel
belangstelling van het publiek. Circa 60 personen
lieten zich voorlichten over de nachtvlinders en
velen maakten foto's.
Ter plaatse hebben we al veel vlinders op naam
kunnen brengen en van een aantal zijn foto's
gemaakt, zodat deze achteraf gedetermineerd
konden worden.
Van de micro's waren er een aantal, die
meegenomen zijn, en later door Sjaak Koster zijn
gedetermineerd.

Uiteindelijk hebben we 136 soorten waargenomen met veel leuke soorten, waaronder o.a. de
volgende zeldzame soorten:
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bruine sikkeluil

Bij de microvlinders: de veldbieskokermot, de oosterse schone en
de haagbeukmot.
Bij de macrovlinders: de loofboomdwergspanner, de bruine
sikkeluil (9 ex.) , de wilgenhermelijnvlinder en de
brandnetelsnuituil.
Voor het Arboretum hebben we op deze avond maar liefst 43
nieuwe soorten waargenomen.
Leo Hassing
foto’s van Timo Roeke, Rinus Baayens en Sander Wansing
Toevoeging uit de Nachtvlindergids op dat, wat Leo schreef:
wilgenhermelijnvlinder
==brandnetelsnuituil:
‘Dit soort is als zwerver slechts op enkele plaatsen verspreid over het land waargenomen; voor het
laatst in 2008 in Gelderland’.
==macro’s en micro’s
‘Net als de indeling in dag– en nachtvlinders is ook de scheiding tussen macro– en
micronachtvlinders eerder praktisch dan wetenschappelijk. Micro’s zijn meestal kleiner dan
macro’s. Ze hebben in de meeste gevallen een voorvleugellengte van minder dan 10 mm.’

IVN-dag,19 juni 2016
Zondag 19 juni werd weer de jaarlijkse IVN-dag gehouden in het Arboretum in De Lutte. Er
kwamen veel kinderen met hun ouders en/of
grootouders waterdiertjes zoeken: schepnetje in
het water steken, de inhoud in een bak doen en
dan kijken wat je gevangen hebt: kikkervisjes,
watervlooien, libellenlarven. Dat was, wat wel
de meeste belangstelling trok.
Daarnaast was er een wandeling uitgezet met
bordjes met plantennamen (Afb. 1), je kon bijen
van dichtbij bewonderen, er was een begeleide
wandeling, maar daar kwam ´s middags maar
één persoon voor opdraven (nou ja, draven).
Nieuw op de IVN-dag dit jaar was een
spinnenzoektocht van een uur. Vijf kinderen van
Afb. 1 Plantenwandeling; bordjes met een
ongeveer 5 tot 10 jaar meldden zich, vergezeld
van hun ouders. Door het natte weer waren er in plantennaam links achter de brug
het park weinig webben te vinden. De spinnen hadden geen web gemaakt en hielden zich schuil.
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Ook het schudden van takken had ´s ochtends niets opgeleverd. We begonnen daarom met de
brugleuning van het viaduct over de snelweg. Eerst werd gezocht met behulp van een plantenspuit.
Daarmee kun je webben zichtbaar maken. Met
een grasspriet werden de spinnen uit hun
schuilplaats geprikt, ze laten zich dan vallen en
klimmen later weer terug.
De meeste kinderen waren niet bang voor
spinnen, ze pakten ze gewoon beet.
Omdat je kleine spinnen moeilijk met de hand
kunt vangen, kregen ze na die eerste zoektocht
een doorzichtige plastic slang, waarmee ze
spinnen op konden zuigen (met een gaasje erin,
zodat je ze niet in je mond krijgt). Daarmee
vingen ze veel kleine spinnen, die in een potje
gedeponeerd werden om ze beter te kunnen
bekijken.
Tenslotte werden er nog spinnen in struiken
Afb. 2 Gewone tandkaak
gezocht: een stuk landbouwplastic onder de
struik leggen en dan hard aan de takken schudden. De spinnen vallen er uit en met de plastic slang
konden ze dan gevangen worden. De kinderen kwamen met veel meer spinnen aanzetten dan
verwacht, vooral door het gebruik van de plastic slang. Er waren in de struiken veel mooie
kogelspinnetjes met twee rode strepen op hun achterlijf (“gewone tandkaak” ( Afb. 2) heten ze,
maar die tand zie je pas onder de microscoop).
Op het viaduct waren veel platte wielwebspinnen, donkerbruine spinnen. Kleinere spinnen zijn
moeilijk te determineren, maar dat deerde de kinderen niet, ze waren meer gericht op zoeken en
vangen.
Wout Schuit

IVN’er schrijft
Rondje Duivelshof
We hebben een nogal wisselend en vaak onplezierig begin van de zomer achter
de rug. De wind zat vaak in de noordhoek en daardoor voelde het koud aan en
ook was er een periode met forse regenbuien, soms met onweer.
Ik tel dit jaar vlinders voor
Natuurmonumenten zowel op de
weilandjes langs de Snoeyinksbeek
als op Duivelshof en ook daarbij laat
het wisselende weer zijn sporen na.
Het aantal soorten, dat zich laat zien,
is laag en ook de aantallen vlinders per soort zijn gering.
Het gevolg is wel, dat de eiken weinig last heb-ben van
rupsen. Voor de vogels, die rupsen aan hun jongen
voeren, is dat dan weer verdrietig. Dus zelfs als
“Natuur” doe je het nooit voor iedereen goed.
Zuring heeft plaatselijk minder geluk, want
perzikhaantjes en hun larven hebben van veel bladeren
een leuk kantwerkje gemaakt. De plant heeft er weinig
last van en hij bloeit normaal.
Dat het nog wel warm kan zijn, hebben we ook al
larven hebben van zuringbladeren een leuk
kunnen voelen. Misschien dat de zomervlinders zelfs
kantwerkje gemaakt
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mooi weer krijgen. Ik ga wel regelmatig kijken met een potlood en papier.
In het terrein wordt het rustig. De vogels hebben de drukste periode weer achter de rug en vaak
zijn er nog jonge vogels te zien.
Kikkervisjes en salamanderlarven zijn inmiddels veranderd in volgroeide dieren van één cm groot
en die zwerven tussen het gras op zoek naar insecten, slakjes en ander eetbaars. Over drie jaar
kunnen ze volwassen zijn.
Het gras in de weiden is volgroeid en bloeit op
lange stelen. Als het zonnig is, kun je soms hele
wolken stuifmeel zien opwaaien.
Natuurmonumenten stelt het maaien vaak uit,
zodat reekalveren een goede schuilplaats hebben.
Moet er toch gemaaid worden dan hangen er
voor op de tractoren wildredders (vroeger waren
dat kettinkjes, die dieren opjoegen,
tegenwoordig wordt met infra-rood voelers
gewerkt die warmte registreren ). Recentelijk is
een Natuurmonumenten-terrein afgezocht met
het gras in de weiden is volgroeid en bloeit
een drone en ook dat leverde een goed resultaat
op lange stelen
(vijf kalfjes gevonden).
Op de essen staat het graan al in aren, het wacht
op droog weer en kan dan gaan bloeien. Ook de
zomerbloeiers hopen op mooi weer en proberen
met hun kleurtjes insecten te lokken in de hoop
bestoven te worden, zodat ze vruchten kunnen
laten groeien en dat is dan weer gunstig voor een
ieder die die lust.
Kortom kom eens kijken, ruiken en proeven en
geniet van de rust in het gebied, vanaf de paden
die plaatselijk tussen de varens liggen en
plaatselijk ook vergezichten bieden.
Meestal bent u er alleen. Soms wordt u even
begeleid door het nieuwsgierige jongvee in de
weide naast het pad.
nieuwsgierig jongvee
Siebe.

Spinnen en het Nederlandse Soortenregister
Brugspin
Op weg van Overdinkel naar Losser passeer ik
de brug over de Dinkel. Eerst een grassprietje
plukken vóór ik de brug op ga. Met dat
grassprietje kan ik mooi onder de brugleuning
prikken en kijken hoe zich de spinnen laten
vallen uit hun schuilplaats. Er vallen wat kleinere
spinnen, maar dan heb ik een flinke van zo´n 10
millimeter die op het wegdek blijft zitten. Potje
erbij en mee naar huis om te kijken, welke het is.
Thuis blijkt het, hoe kan het anders, de brugspin
(Afb. 1) te zijn. Ik kijk ook even op
www.nederlandsesoorten.nl en voer in het
Afb. 1Brugspin van de Dinkelbrug
zoekvenster “brugspin” in. Dat levert één
resultaat op, ik klik op de Latijnse naam (Larinioides …) en nu krijg ik een pagina met foto´s te
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zien. Ze variëren nogal, maar een paar lijken sprekend.

Kogelspin
Voor mijn meterkast liggen twee dode pissebedden (Afb. 2). Dat
kan geen toeval zijn! Als ik de meterkast open, vind ik een
spinnetje van ongeveer 4 millimeter, zo te zien een
kogelspinnetje, met een sterk bolvormig achterlijf.
In “Spinnen van Europa” vind ik hem - al plaatjes kijkend– niet.
Een determinatietabel vraagt eerst, of het een “labidognathe”
spin is of een “orthognathe” spin is. Kies je dan voor
“labidognathe”, is de volgende vraag of de spin een “cribellum”
en een “calamistrum” heeft. Je moet dan weten, wat die termen
betekenen. Bovendien moet je de spin doodmaken en onder de
microscoop leggen.
Dan maar eens naar het soortenregister. In het zoekvenster tik ik
“kogelspin” in en nu krijg ik een lijst met 19 soorten. Onderaan
staat nog een keer “kogelspinnen” en als ik daar op klik, krijg ik Afb. 2 Slachtoffers
een lijstje met foto´s. Ik heb al foto´s gemaakt van de spin, zodat ik hem beter kan bekijken.
Het lijkt me de koffieboonspin (Afb. 3), op het plaatje
klikkend krijg ik nu een hele serie foto´s van
koffieboonspinnen en inderdaad lijkt “mijn” spin erg
op een aantal van de afbeeldingen (niet op allemaal, er
is toch nogal wat variatie in tekening). De foto lijkt wat
lichter dan de spin werkelijk is, kwestie van belichten.
Omdat het gedrag van de spin in de meterkast niet goed
te zien is, stop ik hem in een terrarium. Hij vindt een
plekje bovenin en blijft daar steeds zitten. Fruitvliegjes,
die ik er in stop, komen tot op een halve centimeter van
de spin en er gebeurt niets. Na een paar dagen kijk ik
met een sterke zaklamp en nu zijn er wel draden te
zien. Het is een erg onregelmatig en open web. De
fruitvliegjes vliegen ongestoord rond. Uiteindelijk gaan
ze dood van de honger, niet door de spin. Dan probeer
ik een paar pissebedden en, inderdaad, de volgende
Afb. 3 Koffieboonspin
ochtend is de spin in zijn web bezig met een pissebed.
De spin was zijn web aan het opruimen, want een uurtje
later lag de pissebed op de bodem van het terrarium. De tweede pissebed laat zich niet vangen en
is na een paar dagen ook dood. De spin is niet erg actief, dat zou kunnen komen, omdat een
pissebed, die vier keer zo groot is als de spin, zijn honger voor een weekje of wat gestild heeft.

Het Nederlandse Soortenregister
Als je van natuur houdt, moet je om de paar weken eens kijken op www.nederlandsesoorten.nl,
klik op “Meer recente afbeeldingen” en je kunt de laatste afbeeldingen bekijken. Je kunt ook een
App downloaden. Er staat geen uitleg bij de afbeeldingen, behalve de naam en de vindplaats. Het
is verbazingwekkend om al die soorten te zien, soorten waar je eigenlijk geen idee van had. Het is
een soort ongeordende prentenboek: het kan zijn dat je een paar pagina´s alleen maar een bepaald
soort vliegjes ziet, maar daarna komt er dan weer heel wat anders. Die groepering komt dan omdat
de validator (de deskundige die de naam bepaalt) wacht tot er een stapeltje foto´s ligt te wachten.
Wout Schuit
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De poster van de voorjaarswandeling
Zoals meestal probeer ik een ongerijmdheid in
de posters voor de IVN-activiteiten aan te
brengen, iets wat je noopt nog een keer te
kijken.
Kijk maar eens naar het plaatje, er klopt iets
niet.
Het idee kwam op bij het lezen van “Ons
feilbare denken” van Kahneman (aanbevolen
literatuur! Nobelprijswinnaar economie).
Maar wat er met de foto aan de hand is, zal
vrijwel iedereen ontgaan zijn. Je ziet het
echtpaar op de voorgrond als kleiner dan de
anderen, maar dat is niet zo. Ze zijn even groot
als de anderen! Meet ze maar eens op.
Kahneman noemt het de “3D heuristic”. Elders heet het de “illusie van Ponzo”. Het is een optische
illusie.
Wout Schuit

Raadsel
Oud
Het raadsel van de vorige Natuurbode toonde
een rhododendroncicade, mooi gekleurd, niet te
verwarren met andere insecten.
De foto werd gemaakt in Overdinkel.
Het is een allochtoon en komt uit NoordAmerika, eind 60er jaren bereikte hij ook het
Europese vasteland. Ze zitten vaak in grote
getale te zonnen op rhodondendronbladen. De
larven leven van de plantensappen van de
rhodondendron.
Als het er veel zijn, kunnen ze bladvlekken en
bladverlies tot gevolg hebben. Het enige en
juiste antwoord kwam van Henk Wissink.
Nieuw
Wat zie je hier? De foto is
gemaakt in de Losserse
Zandbergen.
Antwoorden per email naar
natuurbodelosser@gmail.com
of direct commentaar geven op
facebook “www.facebook.com/
IVNLosser”.
Wout Schuit
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Activiteit IVN-Losser
zondag 2 oktober
Paddenstoelenwandeling van 10.00 - 15.30 uur
Locatie: Arboretum ‘Poort-Bulten’

INFO
Noteer al vast in Uw agenda.
zaterdag 29 oktober
2016
Nacht van de Nacht

De Nacht van de Nacht is een landelijk evenement van de gezamenlijke natuur- en
milieufederaties. Het is de nacht waarin we het donker willen ervaren en niet meteen een licht
aansteken.
IVN-Oldenzaal organiseert net als voorgaande jaren 's avonds een natuurexcursie op en rond
de Tankenberg.
Je kunt vertrekken tussen 19.00 en 20.00 uur. De start is bij het Mariakappelletje aan de
Tankenbergstraat in Oldenzaal.
Eventueel geholpen door een zaklamp (liever niet, natuurlijk) zoek je je weg in het donker.
Onderweg kom je langs plekken, waar je een spannend verhaal kunt horen, iets leuks te weten
komt over bijvoorbeeld vleermuizen of uilen, of een spelletje kunt doen.
Je kunt je in het najaar aanmelden via een aanmeldformulier op
www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal
Meer informatie over de Nacht van de Nacht: http://www.nachtvandenacht.nl/
( gekopieerd uit www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal)
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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 oktober t/m december 2016 uiterlijk woensdag 15
september 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:
10 september
8 oktober
12 november
10 december

Natuurgidsen
zon. 2 oktober

Paddenstoelenwandeling

Scharrelkids
zondag 30 oktober

Scharrelkids-doedag
Tussen 11.00 en 12.30 kan gestart worden.
De afsluiting is om 14.00 uur.
Locatie: het Arboretum ‘Poort-Bulten’

Schoolgidsen
ma. 26 september t/m
vr. 7 oktober

Herfstproject
locatie: Duivelsbos

Kruidentuin
Werkmiddagen op de volgende dinsdagen:
5 juli
2 augustus
6 september
4 oktober
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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:…………………………………………..
Stuur deze gegevens voor een info-aanvraag naar: ivnlosserpenningmr@yahoo.com
—————————————————–——–—————————–———————————–——————

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:…………………………………………..
Stuur deze gegevens voor aanmelding naar: ivnlosserpenningmr@yahoo.com

