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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

Nachtvlinders

Leo Hassing

ringstation-overdinkel@kpnplanet.nl

Cursus

Frans Tiessen

fstiessen@hotmail.com

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

7

april

Werkmiddag in de Kruidentuin

za

11

april

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

zon

12

april

Voorjaarswandeling

di

14

april

Algemene Ledenvergadering vanaf 19.30 uur in café Heijdemann

woe
en

15
22

april

workshop natuurfotografie ( theorie)

za
en

18
25

april

workshop natuurfotografie ( buiten)

di

5

mei

Werkmiddag in de Kruidentuin

za

9

mei

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

di

2

juni

Werkmiddag in de Kruidentuin

ma 8 t/m
vr. 19

juni

Waterdiertjesproject door de Schoolgidsen

don

11

juni

Tuinenreisje

za.

13

juni

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

zon

14

juni

IVN-dag in het Arboretum Poort-Bulten

ma

22

juni

Uiterste inleverdatum van de kopij voor de volgende Natuurbode

Mededelingen m.b.t. leden en donateurs
In memoriam Hanny Booltink
Hanny Booltink is naast actief verenigingslid ook bestuurslid geweest en vervulde daarin de
functie als afdelingssecretaris. Zij maakte een eind aan het secretarieel jaarverslag en legde de
verantwoordelijkheid voor de inhoud daarvan bij de werkgroepen. Ook de functie van afdelingsvoorzitter werd door haar verzwaard. Hannelore Amalia Booltink - Mekkelholt overleed 13
januari 2015, zij was toen 73 jaar.
Wij wensen haar familie sterkte bij hun 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
Van de bestuurstafel
Het IVN werkt aan een vernieuwingsplan voor de afdelingen in Overijssel.
Op 16 april zullen enkele bestuursleden het overleg daarover bijwonen. We
zijn daartoe uitgenodigd door Peter Adema, consulent vrijwilligers IVN
Overijssel.
De berichtgeving over onze activiteiten in de media vraagt onze aandacht.
We gaan bekijken hoe we dit efficiënter kunnen aanpakken.
Uitnodiging voor de Ledenvergadering
Beste leden en donateurs,
Wij nodigen jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de IVN-Losser op
dinsdag 14 april 2014 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:
=Opening en welkom.
=Mededelingen en ingekomen stukken.
=Vaststelling van de agenda.
=Conceptverslag van de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober 2014.
=Conceptjaarverslag 2014.
=Verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit Jos Verhoeven en Marian Verveld.
=Verslag van de penningmeester over het jaar 2014.
=Begroting 2015.
=Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie.
=Verlenen van decharge en een nieuw mandaat aan het bestuur.
=Rooster van aftreden en verkiezing van de leden voor een nieuwe zittingsperiode.
Egbert de Vries

Ruud Spiering

Frans Tiessen

Marselle Stegehuis

Rob Melchers

April 2009

April 2010
April 2013

April 2010
April 2013

April 2014

November 2012

April 2012

Egbert de Vries treedt af en is niet herkiesbaar.
Kandidaten kunnen zich opgeven tot de aanvang van de vergadering. Volgens de statuten moet dit
schriftelijk gebeuren en moet de kandidatuur worden ondersteund door vijf leden van de
vereniging.
=Rondvraag.
=Pauze.
=Presentatie “Kijken naar Bergen” door Wout Schuit.
=Sluiting.
De koffie/thee en één pauzeconsumptie zijn voor rekening van de IVN. Wij hopen op een grote
opkomst.
Het bestuur.
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Werkgroepactiviteiten
Landschapsbeheer
Om problemen met aansprakelijkheid, door vallende takken,
te voorkomen kapt Natuurmonumenten dode bomen, die
dicht bij de paden staan. Het zijn meestal oude, zware eiken
(afb. 1) en
die nemen
in hun val
vaak takken
van de
“buren” en
onderstaande struiken mee. Het resultaat is een
ruïne. Wij proberen om die zichtbare schade te
verminderen door de beschadigde takken en
struiken te verwijderen en te verwerken. Soms kan
dat door de “rommel” het bos in te slepen en het
daar te verkleinen. Daardoor wordt het
onzichtbaar. Soms is het teveel en dan zoeken we afb.1 zware eiken
een plek om het te verbranden. Dat hebben we ook in januari aan de noordkant van het terrein
gedaan. Het naastgelegen bosje, waar veel dode sprieten stonden, hebben we daarbij ook
meegenomen, zodat dat bosstuk weer overzichtelijk is en er meer licht op de bodem kan vallen.
Er meldde zich deze winter een scholier voor een werkstage van dertig uur en met hem heb ik de
laatste weken alle mogelijke restklusjes weggewerkt. Het zijn werkzaamheden die te klein zijn om
met een groep aan te pakken en alleen kom ik er niet altijd aan toe. En dan is het fijn om met
iemand samen te werken. Filip: Dank je wel.
Eind januari kwam de EnHoe groep. Het was de
bedoeling om op verschillende locaties bomen te
planten, maar door de vorst ging dat niet door en
zijn we op de heide in Duivelshof aan de gang
gegaan.
Al de verwijderde opslag hebben we met de
eigen groep in februari verbrand en met Filip heb
ik later een rabat en een geschoond stuk heide
verschraald ( afb. 2) door het gras en blad weg te
harken.
afb. 2 heide verschraald

Een deel van de randbeplanting bij de Pennekamp
hebben we in december afgezet, het takhout
hebben we in maart opgestookt en de vuurresten
zijn inmiddels ook opgeruimd. Om de
waterstanden te kunnen beheersen zijn er in de
Pennekamp ook kleine slootjes (afb. 3) gegraven.

afb. 3 kleine sloot
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Nu begint het voorjaar. Houtwallen afzetten kan niet meer en omdat het broedseizoen begint,
blijven we ook uit het bos en van de heide. Nu zijn de paden weer aan de beurt. De oprukkende
bramen gaan we aanpakken en van een deel van de paden gaan we de dikke lagen oud blad
opruimen. En zo is er altijd wel wat te doen met als resultaat een aantrekkelijk wandelgebied.
En we kunnen nog best een paar werk(st)ers gebruiken. De beloning ?? Gezelligheid en koffie met
koek. Kijk maar in de agenda voor de dagen.
Siebe

Natuurgidsen
Verslag winterwandeling 25 januari 2015
Vanaf de boerderij De Wollewei van de
LosserHof kon er gestart worden tussen 10.00 en
14.00 uur. Het was met recht een
winterwandeling: met sneeuw en ’s morgens nog
een zonnetje!
Halverwege was bij de Landgoedboerderij de
vuurkorf aan. Sommigen pauzeerden hier dan
ook voor warme chocolademelk of een andere
warme drank. Daarna kon men kiezen voor de
lange óf de korte variant van de route.
Wij hebben de lange route gelopen, afwisselend
langs besneeuwde akkers, weiden, beekjes en
bos. Bij terugkeer in de boerderij kon men nog
napraten en/of koffie drinken.
We hebben 128 wandelaars geteld en de vrijwillige-bijdrage-bus werd gevuld met 136,88 euro.
De winterwandeling valt bij het publiek altijd in de smaak, dus zoeken we voor volgend jaar weer
een leuke route uit.
Jeanne van Huijkelom

Plant determineren
In de vorige NB 41 nr.
2 stonden 3 foto’s van
dezelfde plant,
waaronder deze.
Leo Schilderman heeft
de foto’s in eigen tuin
gemaakt.
Hij schrijft in
december 2014:

fijnstraal

‘Deze plant, de fijnstraal – waarschijnlijk de Canadese fijnstraal-, staat
bij mij in de tuin, maar komt ook in de vrije natuur voor.
Kenmerken: hoogte 20-100 cm, lintbloempjes 10-15 mm. wit en geel hart, bloempjes in
‘trosvormige hoofdjes’, aan eind van stengel wortelroset, groeit op vochtige grond, ook tussen
plaveisel, bloeitijd juli tot ver in de herfst ( bij mij in de tuin tot midden december).’
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Een nieuwe determineerkans

Foto’s beschikbaar gesteld door Leo Schilderman

Oplossing in de volgende Natuurbode.

Kruidentuin
De kruidentuin bij het verpleeg- en verzorgingshuis van de Zorggroep St. Maarten
Aanzet voor een nieuw seizoen
Er wordt gewied in de kruidentuin (afb.1). Er is
altijd onkruid. Kruid, dat dreigt te overwoekeren,
wordt weggehaald. Achter bij de boog wordt de
roos aangebonden.
Een enthousiaste groep van 14 IVN’ers
onderhoudt de kruidentuin. Elk nieuw seizoen
wordt er gestart met een drietal gezamenlijke
werkmomenten om de tuin onkruidvrij te maken
en te bemesten. Daarna wordt er gewerkt volgens
het rooster.

afb. 1 Er wordt gewied in de kruidentuin.

Contacten met het Verpleeg- en verzorgingshuis
De kruidentuin is een onderdeel van de tuinzone langs het gazon vóór het Verpleeg -en
Verzorgingshuis van de Zorggroep St. Maarten.
Het gedeelte met de kas en de verhoogde plantenbak wordt onderhouden door medewerkers en
een aantal bewoners van het Verzorgingshuis. Waar nodig is er overleg met het IVN over wensen
en mogelijkheden.
Al in 1991 is begonnen met de aanleg van de kruidentuin. De Stichting was juist bezig met de
herinrichting van de binnentuin achter de kapel – aula. De kruidentuin paste goed in de plannen.
Integratie met de bewoners maakte er deel van uit. Velen kwamen een praatje maken, plukten
kruiden of staken zelf de handen uit de mouwen. Nu zijn er steeds minder actieve bewoners maar
het genieten is er niet minder om.
Volgend jaar dus het 25 jarig bestaan.

Natuurbode IVN Losser, jaargang 41 nr. 2

april t/m juni 2015

pag. 8

Onderhoud
De zak met kalk ligt klaar (afb. 2). Die kalk wordt ingewerkt en
veertien dagen hierna wordt de tuin bemest met potgrond.
Gedurende het seizoen worden eenjarige kruiden uitgezet.
Er is een rooster opgesteld voor het wekelijks onderhoud op de
dinsdagmiddag. De verrichte werkzaamheden worden in een
logboek vastgelegd, opdat de volgende groep weet, wat er is
gebeurd. Dit werkt prima.
De dinsdagmiddag blijkt ook een geschikt moment voor de
bewoners van het Verzorgingshuis te zijn om een praatje te maken
en kennis uit te wisselen.

Kruidensoorten
afb. 2 zak met kalk

Er staan hier 46 verschillende kruiden.
In alfabetische volgorde zijn dat:
alsem

echte gamander

longkruid

smeerwortel

adderwortel

goudsbloem

maagdenpalm

teunisbloem

basilicum

guldenroede

maarts viooltje

thijm

bergamot

hartgespan

mierikswortel

valeriaan

bieslook

heemst

oost-indische kers

venkel

bijvoet

hyssop

peterselie

vrouwenmantel

bonekruid

karmozijnbes

rondbladige munt

wijnruit

bos-aarbei

klein pimpernel

roomse kervel

wilde cichorei

citroenmelisse

komkommerkruid

rozemarijn

wilde marjolein

digitalis

lavas

scharlei

zonnehoed

dragon

lavendel

selderie

dropplant

lievevrouwebedstro

sint-janskruid

Gebruik maken van de kruiden
In principe kan elke bewoner van het Verzorgingshuis en ook iedere inwoner van Losser gebruik
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maken van de kruiden die hier staan, mits er voldoende
staat.
Als je wilt gaan koken en je mist bijvoorbeeld bieslook
(afb. 3), dan is dat hier te halen.

Ontwikkeling volgen
In de zomeruitgave van de Natuurbode bekijken we vanuit
hetzelfde standpunt als bij afb. 1, hoe de tuin er dan uitziet.

afb. 3 bieslook ( op de voorgromd )

IVN’er schrijft
Rondje Duivelshof
Het is nog knap fris vandaag ook al begint de lente en vallen er buien.
Gisternacht vroor het nog
2,3°C en toch is het zichtbaar,
dat het warmer wordt. Ik heb
in de nieuwe ondiepe poeltjes
van het Pennekamp weiland
al kluiten kikkerrit (afb.1)
zien liggen en bij een controle
had ik in één trek met een
netje twee salamanders. Salamanders brengen de
winter door ergens op het land in een kuiltje in de
grond of onder een steen en als de kou uit de
grond is, komen ze naar het water om er hun
eieren af te zetten. Hoe het hun nakomelingen dit afb. 1 kluiten kikkerrit
jaar op de Pennekamp zal vergaan, is nog
onduidelijk, omdat ik nog niet weet, hoelang er in de poeltjes water blijft staan. Het waterpeil gaat
er met het grondwater op en neer en als het een droog voorjaar wordt, vallen de poeltjes droog en
gaan salamanderlarven en kikkervisjes dood. Mogelijk dat ik een deel ervan vóór het zover is, kan
verhuizen naar dieper water.
De eerste paddenstoelen zijn er ook al weer. Op
de heide staan al weer blauwe trechter- zwammen
(afb. 2). Dit jaar zijn ze nogal donker, want we
hebben koude nachten gehad.

afb. 2 blauwe trechterzwammen
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De wilgenkatjes (afb. 3) passen niet meer in hun
knoppen en tonen hun zilverwitte haartjes. De
manlijke katjes zijn nog niet te herkennen, want
die beschutten hun gele stuifmeel nog even.
Of er in de komende herfst veel hazelnoten
zullen zijn, is afwachten.Van sommige struiken
gingen de katjes na een paar warme dagen al
vroeg open. Ze zijn dan heldergeel, maar als
daarna de vorst er overheen gaat, worden ze
bruin en is het stuifmeel dood.
afb. 3 wilgenkatjes
De citroenvlinders, die een paar weken geleden
al rondvlogen, hebben ook weer een beschut plekje gezocht, want nu is het te koud voor ze.

De ganzentrek lijkt ook weer begonnen, want zelfs ’s nachts zijn ze hoog in de lucht te horen nu ze
hun broedgebieden weer opzoeken.
De spreeuwen vinden het nog koud om te nestelen, want ze vliegen nog in troepen rond en vóór ze
gaan slapen, vormen ze nog grote dwarrelende wolken.
Spechten en onder andere koolmezen zoeken al wel een broedplek. De spechten roffelen op dode
takken en de koolmezen zingen.
Binnenkort komen de tjiftjaf en andere zomergasten ook weer aan en dan is het vogelkoor in al
zijn uitingen weer te beluisteren.
Dus wat let u stevige schoenen aan de voeten en een winddichte jas om de schouders en naar
buiten.
U bent er welkom.
Siebe

Snoeyinksbeek
Het water van de Snoeyinksbeek heeft zich in de
loop der jaren diep ingesleten in de bodem. En
dan gedraagt de beek zich net als een diepe sloot.
Die draineert de omgeving en daardoor verdroogt
het aanliggende land. Om die verdroging
ongedaan te maken, is Natuurmonumenten
begonnen de beek tussen de Postweg en de
Veldmatenweg ondieper te maken.
Daarom zijn deze winter grote hoeveelheden zand
de beek ingeschoven (afb.1), die door het
beekwater zijn meegesleept.
Om te voorkomen, dat het versleepte zand in de
afb. 1 gestort zand
Dinkel belandde, zijn er in de beek houten
stuwschotten geplaatst, waar het meegesleepte voor bleef liggen en zo is de bodem trapsgewijs
ondieper geworden. Om ook de stroomsnelheid kleiner te laten worden is de beek ook weer aan
het slingeren (meanderen) gemaakt. Daarvoor zijn er in de beek korte schotten geplaatst, sommige
staan midden in de beek andere sluiten aan één kant tegen de oever aan (afb. 2). Het gevolg is, dat
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het stromende water gedwongen wordt een bocht
te maken en daardoor zal de beek weer gaan
meanderen.
Door deze maatregelen zullen de aangrenzende
gronden natter worden en bestaat de kans, dat de
oorspronkelijke oeverflora terug komt.
Siebe

afb. 2 korte schotten geplaatst, sommige
staan midden in de beek, andere sluiten aan
één kant tegen de oever aan.

Raadsel

In de vorige Natuurbode stond het plaatje van iets onbekends (afb. 1).
Ik vond het in de Duivelshof bij de spinnenexcursie van september 2014. Een manier om spinnen
te vinden die niet in een web zitten, is om een doek of
papier of paraplu onder een tak te leggen en dan een
geweldige hengst tegen die tak te geven. Dan vallen er
allerlei beestjes van die tak, die daar niet op bedacht zijn.
Het ging om spinnen, maar natuurlijk vallen er ook
insecten van die tak. Het hoopje vuil van de foto is zo´n
4 millimeter groot en het zou me niet opgevallen zijn, als
het niet was gaan lopen. Er steken een paar kromme
“slagtanden” uit. Het is, je gelooft je ogen niet, een
goudooggaasvlieg (Chrysoperla carnea of chrysopa perla
of naaste verwant). Nou ja, de larve dan. De larve eet
bladluizen en gooit de leeggezogen bladluizen op z´n rug
als camouflage. In februari kwam ik de volwassen
goudooggaasvlieg tegen op de deur van de cottage op de
afb. 1 Raadsel is opgelost.
Duivelshof (afb. 2).

Nieuw raadsel
Tijdens het fotograferen van spinnen in mijn straat, kwam ik ook
het volgende beestje (afb.3) tegen. Wie weet wat dit is? Als
niemand doorgeeft aan de redactie wat het is, komt de oplossing
niet in de volgende Natuurbode. Ik
weet het namelijk ook niet, na al mijn
insectenboeken doorgebladerd te
hebben. Het beestje is ongeveer 3 mm
groot. Opvallend zijn de dikke
voelsprieten en het gele achterlijf met
een donkere punt. Ik kon er niet dicht
genoeg bij komen, daardoor is de foto
niet zo scherp.
Wout Schuit
NB Uw oplossing naar
afb. 2 Goudooggaasvlieg

natuurbodelosser@gmail.com

afb. 3 Weet iemand, wat dit is?
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Activiteiten IVN-Losser
Workshop natuurfotografie
IVN-Losser en IVN-Oldenzaal houden gezamenlijk een workshop natuurfotografie.
De workshop bestaat uit twee avonden theorie en twee ochtenden praktijk.
De theorie-avonden zijn op woensdag 15 en 22 april van 19.30 - 22.00 uur in café Heijdemann,
Smalmaatstraat 55 in Losser.
De praktijkochtenden zijn op zaterdag 18 en 25 april buiten. De plaats wordt woensdag 15 april
bekend gemaakt.
Aan de orde komen:
landschapsfotografie, foto’s nemen van bomen, planten, beestjes en macrofotografie.
Doel: goede foto’s maken m.bv. de camera. Latere bewerking op de computer wordt niet
besproken. De workshop is praktisch gericht. Dat betekent camera meenemen.
Kosten: voor leden/ donateurs van IVN € 30,00, overigen € 45,00. Koffie en documentatie
inbegrepen.
Opgeven:
Vóór 1 april via: www. itinorient-madrid.com/natuurfotografie.php

Voorjaarswandeling
Zondag 12 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.

Tuinenreisje 2015
Het jaarlijkse tuinenuitstapje van de werkgroep kruidentuin staat gepland voor donderdag 11 juni.
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 maandag 1 juni.
Per mail:
Telefonisch:

schildermanlam@t-online.de
0049-5924-783542

Rita Schilderman
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INFO
Film "Guadalquivir"
Ongeveer gelijk met de film "De nieuwe wildernis" kwam
in Spanje de film uit "Guadalquivir", een natuurfilm over
een rivier in Zuid-Spanje. Ik heb de film in Spanje in de
bioscoop gezien. Het is een prachtige film ook zonder dat
je de gesproken tekst verstaat.
De film staat nu in zijn geheel (1 uur 24 minuten) op
YouTube.
Ga naar YouTube en toets in Guadalquivir en kies
Documentales Completos.
Wout Schuit
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Website
Wilt U actuele informatie bekijken, ga dan naar
ivn.nl/afdeling/losser
Wilt U actuele informatie aanleveren, mail dan
naar de website-beheerder Ruud Spiering
ruud.spiering@kpnmail.nl

Facebook
De IVN afdeling Losser is nu ook te volgen
via Facebook. Ga naar
https://www.facebook.com/IVNLosser
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 juli t/m september 2015 uiterlijk maandag 22 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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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 OVERZICHT 2015
van data met activiteiten, gepland door de verschillende werkgroepen( wijzigingen voorbehouden).

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

12 september
10 oktober
14 november
12 december

Natuurgidsen
zon. 12 april
Voorjaarswandeling
vr. t/m zon. 1 t/m 3 mei Excursie-weekend
zon. 14 juni
IVN-dag in het Arboretum Poort Bulten
zon. 4 oktober
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:
7 april
7 juli
5 mei
4 augustus
2 juni
1 september
6 oktober

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

