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Natuurbode
winter 2014—2015

Vrijwilligers bij Natuurmonumenten, onder wie IVN’ers, aan het hout kappen in
Duivelshof.
‘Voor koffie en koek wordt gezorgd’. (IVN werkgroep Landschapsonderhoud)

IVN
Instituut voor Natuureducatie
en Duurzaamheid
Afdeling Losser
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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

Egbert de Vries

053-538 6296

e-devries@live.nl

Lid

Marselle Stegehuis

06–222 12 400

famsijbom@gmail.com

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

Buitengebied

Siebe van der Woude

siebevdwoude@planet.nl

Nachtvlinders

Leo Hassing

ringstation-overdinkel@kpnplanet.nl

Website: ivn.nl/afdeling/losser ( géén ‘www.’ voor ivn.nl )
Website-beheerder

Ruud Spiering

ruud.spiering@kpnmail.nl

Natuurbode e-mail: natuurbodelosser@gmail.com
Vormgeving

Wout Schuit

woutersch@yahoo.com

Samenstelling

Dinant Wes

Bezorging

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

053- 5387839

natuurbodelosser@gmail.com
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Agenda
dag

maand omschrijving

di.

6

jan.
2015

Nieuwjaarsbijeenkomst vanaf 19.30 uur in café Heijdemann,
Smalmaatstraat 55, Losser.

za.

10

jan.

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

za. en zon.
17 en 18
jan.

Tuinvogeltelling.

zon.

25

jan.

Winterwandeling (zie pag. 11.)

za.

14

febr.

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

di.

3

maart

Werkmiddag in de Kruidentuin.

ma.

9

maart

Lezing in de bibliotheek in Losser ( zie pag. 11).

za.

14

maart

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

woe. 18

maart

Uiterste inleverdatum van de kopij voor de volgende Natuurbode.

di

7

april

Werkmiddag in de Kruidentuin.

di.

14

april

Algemene Ledenvergadering vanaf 19.30 uur in café Heijdemann.

vr. t/m zon.
1 t/m 3
mei

Excursie-weekend (zie pag. 11).

Mededelingen m.b.t. leden en donateurs
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.

Natuurbode
Johanna Benneker bezorgt voortaan de Natuurbodes in de wijk, die voorheen Toon de Kleijn voor
zijn rekening nam.
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Mededelingen van het bestuur
Van de bestuurstafel
- Egbert de Vries zal tijdens de ALV van 14 april 2015 afscheid nemen als
bestuurslid. Kandidaten voor een plek in het bestuur kunnen zich tot aan
het begin van de ALV aanmelden bij het bestuur.
- Tijdens de districtsleden-vergadering van 27 november j.l. is er gesproken over het vernieuwen
en moderniseren van de IVN afdelingen in Overijssel. NMO en IVN-landelijk willen samen met
de Overijsselse IVN afdelingen een project uitvoeren, waarbij de afdelingen begeleid worden naar
vernieuwing en modernisering. Het traject bestaat uit een driejarig plan. Dat start in januari 2015.
- Samen met IVN Oldenzaal zijn we bezig met het opstarten van een gidsencursus.
Langzamerhand begint de inhoud vorm te krijgen. Daarna zal bekeken moeten worden voor welke
onderdelen van de cursus docenten van buiten onze eigen IVN afdelingen moeten worden
aangetrokken. Vervolgens komen de financiën aan bod. We hopen over een jaar met de cursus te
kunnen starten.

Bericht van de penningmeester van de IVN afdeling Losser
In de Natuurbode van januari t/m maart 2014 (jaargang 40, nr. 1) heeft u al kunnen lezen over de
invoering van SEPA (Single Euro Payment Area) per 1 februari 2014. Dit betekende o.a., dat uw
bankrekeningnummer is gewijzigd in een nummer, dat bestaat uit 18 posities (het IBAN).
Voor de IVN afdeling Losser is het IBAN: NL15 RABO 0130 3413 04.
De rest van 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 2015 zal plaats vinden op donderdag
19 maart 2015. 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 beëindiging van het lidmaatschap/donateurschap.
Het is altijd mogelijk de afschrijving te laten terugboeken. Dat moet dan gebeuren binnen 56
dagen na de afschrijving.
Ruud Spiering, penningmeester IVN, afdeling Losser.

Boek ‘Niet zonder elkaar-bloemen en insecten’
Bij uitgeverij NatuurMedia verschijnt 5 maart het boek ‘Niet zonder elkaar-bloemen en insecten’.
In de boekhandel zal dit boek naar verwachting € 24,50 gaan kosten. Via voorintekening is de
prijs € 19,50. Bij aanschaf van meer dan 10 exemplaren kunnen we een extra korting krijgen.
Heeft U belangstelling voor dit boek? Geef dit dan vóór donderdag 15 januari per e-mail door aan
ivnlossersecretariaat@gmail.com .
Als er voldoende belangstelling is, zullen wij dit boek met korting aanschaffen.
Voor meer informatie over deze uitgave, zie:http://www.natuurmedia.nl/nieuws/nu-vriendenprijskomend-boek-over-bloemen-en-insecten-niet-zonder-elkaar/
Rob Melchers
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Werkgroepactiviteiten
Landschapsbeheer
Wat mij betreft gaan we ook in 2015 door met de
werkzaamheden. In 2014 zijn we gestopt bij de Pennekamp.
Er liggen daar flinke stapels te verbranden takhout. Als het
weer het toelaat, gaan we daaraan in januari beginnen. Is het
dan te koud, dan verschuilen we ons in het aangrenzende
bosstuk, want daar staat nog een groot aantal kromme
sprieten, die weg moeten om ruimte te maken voor
verjonging. Tot nu toe verloopt het seizoen voor ons qua
weer gunstig, geen stormschade en niet te veel regen en
wind. Als dat zo blijft, kunnen we ook weer aandacht
schenken aan de paden en het watersysteem. Maar om te beginnen wens ik iedereen een
voorspoedig en plezierig 2015.
Siebe

Landinrichting
Ik ben er klaar mee. Sinds de akten van overdracht voor het
gecombineerde blok “ Elsbeek - Overdinkel” op 24 november 2014
zijn getekend, maak ik geen deel meer uit van de
Uitvoeringscommissie. De kavelaanvaardingswerken, waaronder
drainage en compensatiebeplanting, worden door een kleinere
commissie afgehandeld. Informatie daarover kunt u vinden onder:
www. Landinrichtinglosser.nl Voor de water-gerelateerde zaken in dit gebied gaat het waterschap
Vechtstromen een plan opstellen.
Op welke wijze de herinrichting van het overige gebied ter hand zal worden genomen, is nog niet
beslist.
Siebe

Natuurgidsen
Paddenstoelenwandeling 5 oktober 2014 in Arboretum Poortbulten
De voortekenen waren dit jaar zeer ongunstig. De hele maand september was bijzonder droog en
toen wij de woensdag ervoor door het park liepen was er voor onze lekenogen maar heel weinig te
vinden. Gelukkig hebben wij onze paddenstoelendeskundige Ineke Bielen, die op dezelfde dag met
haar groepje toch nog zoveel gevonden had, dat het de moeite waard was, om de wandeling toch
door te laten gaan. Op vrijdag dus toch een wandeling
uitgezet. Dit jaar waren er veel andere paddenstoelen dan
vorig jaar. Ook heel bijzondere, maar vooral veel klein
materiaal. Door die plekken goed te markeren en de
bordjes goed te plaatsen was er voor de belangstellende
bezoeker nog heel veel interessants te bekijken.
Paddenstoelen, die er vorig jaar bijvoorbeeld niet waren,
zijn de eikhaas (afb.1), de rupsendoder (afb.2) en de
dikrandtonderzwam met tepelgallen (afb.3). In
tegenstelling tot vorig jaar waren er—op één na— deze
keer geen vliegenzwammen. Jammer voor de kinderen!
afb.1 eikhaas

Ook op zondag bleek het ons niet mee te zitten. De
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regen, die voor
de nacht was
voorspeld, viel
voornamelijk
overdag.
Vergeleken bij
vorig jaar viel het
aantal bezoekers
tegen en al onze
moeite werd
afb.3 dikrandtonderzwam met tepelgallen
daarom maar met
een klein bedrag aan giften beloond.
De dag was ook al slecht begonnen. Want ondanks het feit, dat er
heel duidelijke afspraken waren gemaakt, om het golfkarretje uit
afb.2 rupsendoder
de schuur te kunnen halen, bleek de sleutel van het hangslot zoek.
Die was door een medewerker van een extern bedrijf, die vrijdag
nog werkzaamheden had uitgevoerd, meegenomen. Ook had hij een grote tractor voor de golfkar
gestald, die het uitrijden belemmerde.
Daarom de opzichter uit zijn bed gebeld die ons gelukkig kon helpen, maar waardoor het plaatsen
van de bordjes behoorlijk wat vertraging had opgelopen.
Tenslotte is alles toch nog goed gekomen.
Ondanks alle tegenslagen hebben we toch een behoorlijk aantal wandelaars een plezier kunnen
doen door hen op een aantal bijzondere paddenstoelen (tjes) attent te maken.
Theo en Mary Egbers

Plant determineren

Deze plant stond in de vorige NB 40 nr.4
Oplossing: aronskelk, gezien in een bos in
Zuid-Limburg. Hier de rode vruchten van de
plant.
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Een nieuwe determineerkans

Foto’s beschikbaar gesteld door Leo Schilderman

Oplossing in de volgende
Natuurbode.
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IVN’er schrijft
Rondje Duivelshof
Nu ik dit schrijf, is 2014 uitgeroepen tot het warmste jaar in 300 jaar en op 16
december is het buiten +5°C en grijs, maar de verwachting is, dat over twee
dagen de temperatuur weer boven de tien graden komt.
Natuurmonumenten heeft een stuk heide gedeeltelijk gemaaid. Op deze wijze
ontstaan er kale plekken. Die zijn gunstig voor graafwespen e.d., terwijl in de
hogere planten insecten en spinnen kunnen overwinteren. Sommige soorten
doen dat als volwassen dier anderen hebben eitjes gelegd. Er zijn er ook die als
“rups” overwinteren in een plantenstengel.
Volgend jaar wordt de nu overgebleven strook, waar grove dennen in staan, gemaaid en zo blijft
de variatie in het terrein maximaal.

afb.1

afb.2

De regen van de laatste dagen heeft er voor
gezorgd, dat de plas voor de stuw aan de
Lutterstraat (afb.1) helemaal vol staat. De rest
van het water is weggestroomd richting grachten
en die staan ook weer vol (afb.2). Om te zorgen,
dat ook een volgende bui niet direct richting
Dinkel moet stromen, lopen de grachten
langzaam leeg door het gaatje in de eindstuw

afb.3

(afb.3) en ook wordt een deel van het
grachtenwater via een kleine buis afgevoerd naar
de sloot in het weiland.
Dat weiland ligt laag en is van nature al vochtig.
Dat is te zien aan de begroeiing. De donkere
groeisels zijn veldbiezen (afb.4). Het zijn
indicatoren van kwel. Achter dit weiland ligt de

afb. 4
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afb.5

beek en die voert het water verder richting
afb.6
Dinkel. Helemaal achterin Duivelshof stroomt het
water over een voorde Duivelshof uit. Daar achteraan grenst Duivelshof aan landbouwgrond en
die is diep gedraineerd, zodat er ook mais kan groeien. Momenteel loopt er een onderzoek, waarbij
in de winterperiode het waterpeil in de landbouwgrond hoger komt te staan. Daarvoor zijn de
diepe drainagebuizen met een hulpstuk ondieper gemaakt (afb.5), zodat de grond natter wordt en
ook de heidevelden binnen Duivelshof langer nat blijven. De grondwaterstanden worden met
meetbuizen gecontroleerd (afb.6).
En naast deze waterzaken is er natuurlijk ook verder genoeg te zien. In de heide staan—zolang het

afb.7

afb.8

niet te hard vriest— gele knotszwammen (afb.7) en op oude boomwortels kunt u
geweizwammetjes (afb.8) vinden en nog even en de katjes van hazelaar en els lopen weer uit. Ga
maar eens kijken, maar doe laarzen aan, want in deze tijd is het nergens echt droog.
Siebe

Raadsel
Hierbij een afbeelding ter determinatie.
Commentaar: komt voor op de Duivelshof.
Wout Schuit
Oplossing
in het
volgende
nummer.
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Op de Duivelshof met een nieuwe camera
Sinds kort heb ik een nieuwe camera en die moet ik leren kennen. Waar zijn al die knopjes voor?
Het is niet de eerste keer, dat ik een nieuwe camera uitprobeer op het volkje van het IVN.
Ze zijn niet cameraschuw, ze stellen zich niet overdreven aan, als er een camera in de buurt is. Erg
mooi zijn ze eigenlijk ook niet, gewoon doorsnee fotomodellen. Precies wat ik nodig heb.
Misschien toch wel leuk om wat foto´s van dit hardwerkende volkje te laten zien.

We kappen hout rond de eendenvijver (nov.
2014).

Om half elf even uitrusten en kletsen met
koffiepauze in de “Cottage”.

Een geweizwammetje, vlak bij de
eendenvijver, mooi om mijn macrolens uit te
proberen.

Wout Schuit
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Activiteiten IVN Losser
Winterwandeling
Zondag 25 januar 2015.
Start vanaf de kinderboerderij ‘De Wollewei’ in de Losserhof.
Adres: Oldezaalsestraat 134, 7581 PW, Losser.
Wandelroutebeschrijving is verkrijgbaar tussen 10.00 en 14.00 uur.

Lezing in de bibliotheek ,Brinkstraat 1, Losser
Maandagavond 9 maart 2015.
Onderwerp: ‘De Dinkel en omgeving’. In beeld en woord door Eddy Oude Voshaar.
Begintijd: 20.00 uur.
Entreeprijs: € 2,50 (koffie of thee inclusief).

Excursie-weekend 1, 2 en 3 mei 2015
Het jaarlijkse uitstapje gaat dit jaar naar het
Drentsche Aa- gebied in het midden en noorden
van Drenthe.
We verblijven in het Natuurvriendenhuis ‘De
Hondsrug’ in Noordlaren. Deelname is open voor
ieder lid van IVN Losser.
Wie mee wil, moet zich zo spoedig mogelijk
opgeven bij
Bert Pot, telefoon 053-4313049 of Jopie Engmann
telefoon 053-5360451
en tevens € 50.- overmaken op
NL09 INGB 0002 4951 83 ten name van Bert Pot.
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Info
Doe mee aan de Nationale Tuinvogeltelling op 17 en 18 januari 2015
Het 3e weekend van januari staat bol van de tuinvogels!
Vogelbescherming Nederland organiseert, in samenwerking
met Sovon Vogelonderzoek Nederland, dan de Nationale
Tuinvogeltelling: het grootste citizen science project van
Nederland.
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.
Tel in het weekend van 17 en 18 januari 30 minuten lang de vogels in uw tuin en geef het resultaat
door aan Vogelbescherming op www.tuinvogeltelling.nl.

Samen op vakantie in de natuur
Beste IVN’ers,

Amsterdam, 19 november 2014.

Sinds twee jaar geleden het reis- en kampeerprogramma van KNNV (de vereniging voor
veldbiologie) is opengesteld voor IVN’ers, groeit het aantal IVN deelnemers gestaag.
Helaas kennen veel IVN’ers de mogelijkheden nog niet. Lees onderstaand artikel.
Rien Cardol (Verenigingssecretaris IVN)
Houd je van kamperen? Van reizen? En van de natuur? Het aantrekkelijke reis- en
kampeerprogramma van KNNV staat open voor IVN’ers. Samen op excursie, maar ook met alle

ruimte om zelf dingen te ondernemen. Het kan!
Kamperen samen in de natuur
Vind je het leuk om met andere mensen op excursie te gaan? Overweeg dan eens mee te gaan met
een kampeervakantie, georganiseerd door een aantal enthousiaste leden van de KNNV. Je kiest
voor een vakantie in een mooi natuurgebied in Europa en kampeert in een tent, caravan, camper of
verblijft in een huisje of appartement in de buurt van de camping.
Ieder jaar zijn er ongeveer 15 bestemmingen. Variërend van een paar dagen tot twee weken. In
Nederland, Frankrijk of elders in Europa. Altijd in een schitterend gebied. Je reist er zelf heen en

Natuurbode IVN Losser, jaargang 41 nr. 1

januari t/m maart 2015 pag. 13

zorgt voor je eigen eten en drinken. Met iedere dag de mogelijkheid mee te gaan met een (deel van
de) groep en te kiezen uit één van de wandel- of fietsexcursies in de omgeving. Je kunt je wensen
voor het programma ’s avonds bij de gezamenlijke koffie of chocolademelk kenbaar maken.
Kamperen is een goedkope manier van vakantievieren, dicht bij de natuur. Omdat de
kampeervakanties voor en door leden van KNNV en IVN worden georganiseerd, kunnen we de
inschrijfkosten beperken tot een paar tientjes. Daarvoor krijg je de gezelligheid en kennis van de
andere deelnemers. Kijk eens op www.knnv.nl/kampeervakanties. Daar zijn ook de emailadressen en telefoonnummers te vinden, waar je met vragen terecht kunt.
Mooie natuurbestemmingen wereldwijd
Je kunt ook kiezen voor een hotelreis. De Algemene Reiscommissie (ARC) van KNNV
organiseert reizen naar prachtige natuurbestemmingen wereldwijd. Het vervoer naar en op de
plaats van bestemming is geregeld. Je maakt – als je wilt – samen excursies in de omgeving van
het verblijf of reist door een land. Er is altijd een KNNV reisleider en—als dat nodig is— een
goede plaatselijke gids. De meeste reizen gaan naar plaatsen binnen Europa, maar er zijn ook
altijd enkele reizen binnen Nederland en buiten Europa.
Alle reizen zijn volledig inclusief. De ARC van KNNV doet niet aan ‘prijzen vanaf’. Voor het
reisprogramma kun je terecht op: www.knnv.nl/arc.

IVN zomerweek 2015 Het Groene Hart
Een actieve natuur-excursieweek rond de Nieuwkoopse Plassen
Van vrijdag 31 juli t/m vrijdag 7 augustus 2015 organiseren wij de 32e IVN Zomerweek, een
compleet verzorgde excursieweek voor natuur- en cultuurliefhebbers vanaf 5 jaar. Dit keer gaan
we naar het Groene Hart met een verscheidenheid aan natuurgebieden, zoals De Groene Jonker,
de Meyegraslanden, Ruygeborg, lusthof de Haeck, het Jos Gemmekepad, eilandjes zoals o.a.
Geitenkamp en veel meer.
Een enthousiast jeugdteam begeleidt deze week overdag de kinderen, zodat ook ouders zelf op
excursie kunnen.
Wij verblijven met 60 personen op de rustieke kampeerhoeve “Koole” te Noorden aan de
Nieuwkoopse Plassen met de hele week biologische maaltijden. Hier kunnen wij “ons Groene
Hart ophalen” met- fiets, wandel- en vaarexcursies in de wijde omgeving en een gevarieerd
avondprogramma. Er zijn binnenslaapplaatsen en er kan
gekampeerd worden. Zowel binnen als buiten hebben
we een mooi weids uitzicht over de landerijen en er is
veel speelruimte.

Het natuurgebied vormt een schakel in de reeks
wateren in het westen van ons land. Hoewel
Nederland ooit voor een groot deel uit laagveen
bestond, komen zulke uitgestrekte
laagveengebieden en hun unieke flora en fauna
tegenwoordig niet veel meer voor. De huidige
populaties van de bijzondere purperreiger,
groenknolorchis en Noordse woelmuis behoren
tot de belangrijkste van Nederland.
kampeerhoeve ‘Koole’
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Voor informatie: Harrie Moonen
Kapelaan Koopmansplein 63 5212NV ’s Hertogenbosch Tel: 06-38106238
h.moonen3@kpnmail.nl of colettedehaas@hotmail.com
Zie ook de website: www.ivn.nl/zomerweek
en het artikel in Mens en Natuur nr. 2 van 2014 op blz. 7.

Aankondiging KNOPPENDAG 7 februari 2015
Op zaterdag 7 februari wordt er voor de 2e maal een
Knoppendag aangeboden op het Landelijk IVN te
Amsterdam, Plantage Middenlaan 2c, Amsterdam
Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:
10-10.30 u

Inloop met koffie/thee

10.30 u

Inleiding bij de Winterflora

11.15-12.30 u

Excursie in groepjes in de Plantagebuurt

12.30-13.00 u

Lunch (zelf meenemen)

13.00 u

Wat doe je ermee in de afdeling?

13.45 u

Afronden, boeken evt. aanschaffen en signeerpauze

IVN-leden kunnen zich opgeven vóór 30 januari 2015.
Let wel: maximum aantal deelnemers: 50.
Met vriendelijke groet,

Eefje van Wissen-Pinkster, IVN-Vrijwilligster Secretariaat Vereniging.

Natuurbode IVN Losser, jaargang 41 nr. 1

januari t/m maart 2015 pag. 15

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
en blijf op de hoogte van de
activiteiten en het laatste nieuws. Wellicht een
leuke tip voor vrienden en bekenden, die de
weg naar onze vereniging nog niet hebben
gevonden.

Natuurbode
Volgende kopijdatum Natuurbode
Kopij voor de Natuurbode voor de maanden april t/m juni 2015 uiterlijk woensdag 18 maart
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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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 2015
van data met activiteiten, gepland door de verschillende werkgroepen( wijzigingen voorbehouden).

Landschapsbeheer
Werkochtenden op de volgende zaterdagen:
10 januari
14 februari
14 maart
11 april
9 mei
13 juni

12 september
10 oktober
14 november
12 december

Natuurgidsen
zon. 25 januari
ma. 9 maart
zon. 12 april
vr. t/m zon.
1 t/m 3 mei
zon. 14 juni
zon. 4 oktober

Winterwandeling
Lezing in de bib. Losser
Lentewandeling
Excursie-weekend
IVN-dag in het Arboretum Poort Bulten
Paddenstoelenwandeling

Schoolgidsen
Waterdiertjesproject
ma. 8 t/m vr. 19 juni; locatie: de vijvers in het Arboretum
‘Poort-Bulten’
Herfstproject
ma. 21 september t/m vr. 2 oktober; locatie: Duivelsbos

Kruidentuin
Werkmiddagen op de volgende dinsdagen:
3 maart
7 juli
7 april
4 augustus
5 mei
1 september
2 juni
6 oktober

Nachtvlindergroep
Waarnemingen op locaties op geschikte momenten.
Vaststaat:
vrijdag 11 september Nachtvlindernacht ( de landelijke telling van
nachtvlinders).

