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Bestuur
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Voorzitter

Frans Tiessen

053-538 5543

fstiessen@ hotmail.com

Secretaris

Rob Melchers

06-235 28324
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Wilgenkamp 1A, 7581 AH Losser
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ledenadministratie

Ruud Spiering

053- 536 1146
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Lid

vacature

Lid

vacature

Contactpersoon van de werkgroep
Natuurgidsen

Jaap van Daalen

ajvandaalen@telfortglasvezel.nl

Schoolgidsen

Frans Tiessen

fstiessen@hotmail.com

Kruidentuin

Carla Oostrik

c.oostrik@hotmail.com

Landschapsbeheer

Siebe van der Woude

siebevdwoude@planet.nl

Nachtvlinders

Leo Hassing

ringstation-overdinkel@kpnplanet.nl

Cursus

Frans Tiessen

fstiessen@hotmail.com

Website: ivn.nl/afdeling/losser ( géén ‘www.’ voor ivn.nl )
Website-beheerder
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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, Dirk Veldman, Johanna Benneker.

053- 5387839

natuurbodelosser@gmail.com
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Agenda

dag

maa omschrijving
nd

di.

7 juli

di.

4 aug. Werkmiddag in de Kruidentuin

di.

1 sept. Werkmiddag in de Kruidentuin

vr.

11 sept. Nachtvlindernacht

za.

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

don.

24 sept. Start Herfstproject voor basisscholen in Duivelshof

zon.

ma

4 okt.

Werkmiddag in de Kruidentuin

Paddenstoelenwandeling

21 sept. Uiterste inleverdatum van de kopij voor de volgende Natuurbode

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.

Lettergrootte
De lettergrootte in deze Natuurbode wijkt af van de gangbare. Deze keus is gemaakt
om tekst en afbeeldingen passend te maken.

Natuurbode IVN Losser, jaargang 41 nr. 3

juli t/m sept. 2015

pag. 4

Mededelingen van het bestuur
Natuurgidsencursus IVN -Losser en Oldenzaal
Op dit moment zijn we samen met IVN-Oldenzaal druk met het
opzetten van een landelijk erkende IVN-gidsencursus. Het is de
bedoeling, dat de cursus start op woensdag 20 januari 2016.
Op donderdag 5 november dit jaar is een informatieavond
gepland in Erve ‘Stakenboer’, Burgemeester Wallerstraat 115 in
Oldenzaal.
Om deze cursus te laten doorgaan zijn minstens 20 deelnemers nodig.
De theorie zal voornamelijk in Oldenzaal worden gegeven (Stakenboer op
Berghuizen), maar de excursies zullen ook regelmatig in het buitengebied van
Losser zijn.
De cursus duurt 1½ jaar en bestaat uit zo'n 33 bijeenkomsten en een weekend
Orvelte. Deelnemers moeten gedurende de cursus lid zijn van IVN-Oldenzaal of
Losser en zijn verplicht om een bepaald aantal bijeenkomsten aanwezig te zijn om
het diploma te kunnen behalen.
Er is geen speciale voorkennis nodig, al is een beetje biologiekennis wel handig.
Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk op de beide sites: ivn.nl/afdeling/
oldenzaal en ivn.nl/afdeling/losser.

Werkgroepactiviteiten
Landschapsbeheer
Het landschapsbeheer ligt stil tot zaterdag 12
september. Dan starten we het seizoen 2015 –’16.
Als er deze zomer geen onverwachte dingen in het
terrein gebeuren, dan gaan we waarschijnlijk in de
zoom van de heide aan de gang.

De laatste werkmorgen hebben we het
wandelpad aan de noordkant van het
terrein opgeknapt. Koffie hebben we
gedronken bij ons onderkomen in de
boomgaard ( zie foto hiernaast) en
traditioneel hadden we er vlaai bij.
Siebe
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Natuurgidsen
Voorjaarswandeling in het Arboretum op zondag 12 april
Onze eerste publiekswandeling in 2015,
waarvoor Wout weer een mooie affiche
had gemaakt (zie hiernaast).
Het is altijd onzeker, hoeveel
belangstellenden er komen, omdat dat
sterk afhankelijk is van het weer.
Gelukkig was dat dit jaar prima en met
een opkomst van 35 personen waren wij
dan ook dik tevreden. We hebben de groep
in tweeën gedeeld, waarna Theo en ik met
onze groep op pad gingen. Een paar dagen
eerder hadden wij al een voor dit
jaargetijde interessante route uitgestippeld, die eindigde bij het Infocentrum. Daar
konden degenen, die dat wilden, nog iets gebruiken.
Veel blad zat er deze keer nog niet aan de bomen op de Virginische vogelkers na,
maar er waren wel enkele bomen en struiken in bloei, zoals de gele kornoelje, de
roze en witte kerspruim en de sleedoorn.
De kornoeljehoek is uitgebreid met zes
verschillende struikjes. Het speenkruid
bloeide overvloedig en een enkel
madeliefje stak ook zijn kopje op uit het
gras. Veel knoppen stonden op uitbarsten
of waren net open gegaan. Met een
weekje zonnewarmte zal het park dan ook
weldra groen kleuren. In de vijvers waren
nog geen bloeiers te zien.
Opvallend was, hoe geïnteresseerd de
deelnemers aan deze rondleiding waren en
hoe enthousiast men zich uitte over de schoonheid van het Arboretum.
Dat iedereen na afloop heel tevreden was, bleek wel uit de hoogte van de vrijwillige
bijdrage.
Conclusie: een hele geslaagde middag die zeer gewaardeerd werd door de
deelnemers.
Mary Egbers
Rondleiding door het Arboretum op zaterdag 9 mei
Al in januari was het verzoek binnen gekomen voor een rondleiding voor
medewerkers en donateurs van Bomenpark De Nieuwe Ooster in Amsterdam, een
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bijzondere verzameling bomen tussen de
graven. Het ontwerp is evenals ons
arboretum van de dendroloog Springer.
De 40 bezoekers werden verdeeld over
Jeanne Peters, Theo en mij. We startten
nadat het gezelschap hun koffie met
appeltaart in het Infocentrum had
gebruikt. Het weer liet zich van zijn
goede kant zien. Het was droog met
regelmatig zon. Het park toonde zich in
zijn volle voorjaarsglorie en de
bewondering voor de schoonheid ervan werd vele malen geuit. Struiken en bomen
stonden in bloei en waren voor het grootste deel al met frisgroen blad getooid. Er
waren ook al een aantal wilde bloemen zoals scherpe boterbloem, grootbloemmuur,
kleinbloemig muur en hondsdraf.
Na 1½ uur hadden de meesten er nog geen genoeg van en hebben we er voor de
liefhebbers nog een half uurtje aan vast geknoopt. Gezien de reacties uit alle drie
groepen mag ik wel concluderen, dat men het zeer naar de zin heeft gehad. Dat
bleek ook wel uit het feit, dat men ons uitnodigde om met een groep naar
Amsterdam te komen, waar zij ons op een rondleiding willen trakteren.
In de groep van Theo zat een Duitse mevrouw, die hem na afloop nog een extra
financiële beloning gaf als dank voor het feit, dat hij haar in goed Duits persoonlijk
uitleg had gegeven (uiteraard komt dit ook ten goede aan het IVN).
Mary Egbers

Rondwandeling door het Arboretum op zaterdag 30 mei
Alweer een grote groep die ons gevraagd
heeft hen rond te leiden, totaal 41
personen. De groep bestond uit leden van
de Deventer Bomenstichting, een
gezelschap dat zich bezig houdt met het
in stand houden en waar mogelijk
verbeteren van de groene leefomgeving in
en rond Deventer. Ze waren met de bus
uit Deventer gekomen. De meesten
bejaard en sommigen zeer slecht ter been.
Siebe, Theo en Mary waren dit keer de
begeleiders. De groep werd ongeveer in
drieën gedeeld, waarbij ik de groep van de langzame wandelaars voor mijn rekening
nam.
Begonnen werd met een prima lunch, verzorgd door Christel en haar moeder,
waarvoor wij ook uitgenodigd waren. Daarna op pad voor een wandeling van
ongeveer 1½ uur.
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Wat kennis betreft was de groep zeer gemêleerd: mensen zonder enige kennis, maar
ook biologiedocenten, dendrologen en alles wat daar tussenin zit. Wat ze gemeen
hadden, was de interesse in bomen en al het andere, dat groeit en bloeit. Hoewel het
weer niet al te best was en er in de loop van de ochtend een aantal fikse buien waren
geweest, hadden we ook nu het geluk aan onze kant, slechts één buitje, waarbij
donkere wolken afgewisseld werden met felle opklaringen, waardoor het park juist
bijzonder goed tot zijn recht kwam. Het hele park staat nu in bloei en er zijn al heel
veel bloeiende, wilde bloemen. Dominant zijn op dit moment de margrieten, de
boterbloemen en de lupines. Er waren ook al diverse keverorchissen te bewonderen.
Het enthousiasme van de deelnemers was bijzonder groot en een aantal mensen was
vast van plan nog eens terug te keren om ook de rest van het park en dan vooral in
de herfst te komen bekijken.
Na afloop was er nog koffie/thee met appeltaart.
Mary Egbers
Plant determineren
In de vorige NB 41 nr. 2 stonden deze twee foto’s.
Leo Schilderman
heeft deze foto’s
gemaakt en
schrijft:
‘In mijn tuin bloeit
al een aantal dagen
de winterakoniet,
de eranthis.
Een plantje met kleine knolletjes, die
uitgroeien tot een soort wortelstok. Mooie,
gele bloem met een zestal kroonbladeren,
diep ingesneden handvormige bladeren,
die komen vanuit de wortel. Op een
warme zonnige plek bloeit de plant al in
februari; ze kan een heel oppervlak
bedekken. De plant is ook als stinseplant
te vinden op Friese en Groningse
buitenplaatsen. In het wild in het
rivierengebied, Zuid-Limburg en verder in
Midden- en Zuid-Europa. Een echte
‘vooorjaarsbode.’
Een nieuwe en laatste determineerkans op de volgende pagina.
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De laatste keer om U over een plant ‘te
buigen’. Hierna eindigt deze rubriek.

Foto’s beschikbaar gesteld door Leo Schilderman

Oplossing in de volgende Natuurbode.
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Verslag van de IVN-dag, zondag 14 juni 2015
De weergoden waren ons goed gezind. De
IVN-dag op het Arboretum zou prachtig
worden. Er waren allerhande activiteiten
gepland. Als we het persbericht zouden
moeten geloven, zou er een plantenroute
zijn, rondleidingen met daar tussendoor
een demonstratie over spinnen,
waterdiertjes vangen op gezette tijden, film
en een demonstratie over bijen.
Het was niet erg warm rond de IVN-dag,
afb.1 zo werden belangstellenden door de gidsen
maar dat mocht de pret niet drukken. Al
ontvangen
eerder was er overleg geweest tussen Jaap
en Annemarie enerzijds en René Nollen en Huub Olde Loohuis anderzijds over
opname van een aantal rodelijstplanten, die op het Arboretum voorkomen, in onze
plantenroute. Zaterdagmiddag 13 juni werd de plantenroute voorbereid door Jopie,
Annemarie, Jeanne, Jaap en ondergetekende. De meeste rodelijstplanten konden in
de route worden opgenomen. Er werden alvast paaltjes bij de planten van onze
keuze neergezet. Zondagochtend vroeg werd begonnen met het aanbrengen van de
bordjes met de plantennamen op de paaltjes. Bert was ook op tijd om de spullen
voor de film naar de zolder te brengen.
Ruim op tijd waren we klaar. Dat moest ook wel, want om half 11 zouden de eerste
mensen voor de waterdiertjes komen. Dinant was ook al vroeg aanwezig om de
spullen voor de waterdiertjes klaar te leggen. Toch nog haasten om om half 11 op de
parkeerplaats te zijn. Siebe stond daar ook te wachten op mensen, die met zijn
rondleiding mee wilden. Er kwamen geen
mensen voor de rondleiding en er was één
opa met twee kleinkinderen voor de
waterdiertjes. Dat zag er somber uit.
“Opgetogen” ging ik met mijn 3
belangstellenden naar de vijvers.
Gaandeweg kwamen er steeds meer
mensen naar de vijvers en dat ging zo de
hele dag door. Zelfs geen tijd voor een
pauze. Men liet zich kennelijk weinig
gelegen liggen aan de aanvangstijden, die afb.2 opa's en oma's en ouders met kinderen zijn
benieuwd naar hun vangst
in de pers vermeld stonden.
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Algehele bewondering was er voor de
kleine watersalamanders en de
kamsalamanders, die we gevangen hadden
in onze amfibieënval. Vooral de onderkant
van de diertjes werd met oh’s en ah’s
bekeken.

afb.3 oranje buikje van een kleine watersalamander,
een koninklijk dier

Het was toch nog druk geworden. Siebe en Wout (spinnen) hadden bij hun
rondleiding toch nog 15 deelnemers gehad.

afb.4 Siebe leidt een groep rond

afb.5 Wout wijst op één van zijn favoriete plekken
spinnen aan.

Bij de waterdiertjes waren 45 belangstellenden.
Bennie Pots had ook flinke belangstelling bij zijn
bijendemonstratie. Voor de prachtige film van Bert
Pot over het vogelleven langs de Berkel waren niet
erg veel mensen geweest. Een gemiste kans voor
hen, want de film doet volgens mij niet veel onder
voor “de nieuwe wildernis” over het leven in de
Oostvaardersplassen. Maar ja, als het mooi weer is
dan…. In totaal kwamen er 180 mensen naar het
Arboretum op deze IVN-dag.
Frans Tiessen

afb.6 Bennie Pots geeft uitleg over de
bijen
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Schoolgidsen
Waterdiertjesproject 2015
Het waterdiertjesproject werd ook dit jaar weer in het Arboretum uitgevoerd. De
schoolgidsen begeleidden
basisschoolleerlingen van groep 6 in de
periode van 8 t/m 17 juni van dit jaar. Van
de binnenlokatie, het informatiecentrum,
hoefde geen gebruik te worden gemaakt.
Alleen bij het opruimen aan het eind van
de laatste sessie, op 17 juni viel een enkele
spat regen, voor de rest hadden we prima
weer. Het was niet altijd even warm, maar
dat was geen enkel bezwaar voor onze
activiteiten. Er was een aantal
afb.1 waterdiertjes scheppen
veranderingen te bespeuren ten opzichte
van vorig jaar. Op ons verzoek heeft René
Nollen 2 extra picknicktafels laten komen. Daar waren we heel erg blij mee, want
nu konden gemakkelijk 30 leerlingen aan de tafels zitten en hadden ze voldoende
ruimte om te werken. Er werd gebruik gemaakt van partijlinten (zie afb.1), waarbij
de kinderen, die aan een begeleider waren toebedeeld, een lint van een bepaalde
kleur kregen. Op deze manier kon een begeleider meteen zien, waar de kinderen van
zijn of haar groepje waren, of konden delen van groepen heel gemakkelijk naar de
microscopen en binoculairs worden geroepen om kleine waterdiertjes uitvergroot te
bekijken.
Ook nieuw was de amfibieënval, die we dankzij enige ruimte op de begroting van
onze afdeling konden aanschaffen. Op de foto hieronder (afb.2) zie je de val (met

afb.2 val en fuik

afb.3 val en fuik aan elkaar
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handvat) en daarbij een losse fuik, die op
de val kan worden aangebracht (zie
afb.3). Salamanders kruipen daarin,
waarom ze dat doen weet ik niet. Maar in
dit geval is slechts het resultaat belangrijk.
Bij het plaatsen van de val is het zeer
belangrijk, dat hij iets boven het water
uitsteekt (afb.4), omdat salamanders in de
zomer behalve hun huidademhaling ook
nog longademhaling nodig hebben. Zou
de val niet boven water uitsteken, dan
zouden de salamanders stikken.

afb.4 amfibieënval op locatie

afb. 5a kleine watersalamander

Bij het uitproberen van de val bij het
bruggetje over de vijvers nabij het
infocentrum werden twee mannetjes van
de kleine watersalamander gevangen (afb.
5a en 5b). De daaropvolgende keren
werden daar geen salamanders gevangen.

afb. 5b kleine watersalamander

In overleg met het personeel (met name Rob) van het Arboretum werd de val in een
vijver geplaatst, waar volgens hun ook de grote kamsalamander te vinden was.
Daar werd de val geplaatst en het resultaat was duidelijk: er zaten de volgende dag
12 salamanders in, zowel de kleine watersalamander als de grote kamsalamander
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(afb.6a, 6b en 6c) (bingo!).

afb.6a grote kamsalamander

afb.6b grote kamsalamander

afb.6c grote kamsalamander

Een andere verbetering was het transport van het materiaal van de schuur naar de
vijvers. We konden gebruik maken van de golfkar met aanhanger, die door het
onderhoudspersoneel van het Arboretum wordt gebruikt, waardoor we veel sneller
het materiaal voor de basisschoolleerlingen konden klaarzetten. Bovendien hoefden
we minder te sjouwen. Omdat we het materiaal niet iedere dag weer naar de zolder
wilden brengen, stond het op de begane grond voor het grijpen. Dat hadden John,
Rocky en Benno, medewerkers van het onderhoudsteam van het Arboretum, ook
begrepen en een volgende keer stond het materiaal al klaar bij de vijvers. Op deze
manier heeft het personeel van het Arboretum ons geweldig geholpen.
De leerlingen waren op school al voorbereid op het waterdiertjesproject. Wout
Schuit had een nieuw voorlichtingsfilmpje gemaakt, waardoor de kinderen goed
konden zien wat hun te wachten stond. Dit voorlichtingsfilmpje is te bekijken via de
volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=6hjuSIy4300. ( Als deze link niet
werkt, ga dan naar YouTube. Typ hier in de zoekopdracht: ‘Waterdiertjes zoeken’,
Klik vervolgens in het aanbod op: ‘Waterdiertjes zoeken van Walter Schuit’ )
We hadden ook belangstelling van vrijwilligers. Kristel Bosch heeft een aantal keren
geparticipeerd in het waterdiertjesproject. Ze heeft geacteerd in het
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afb 8.zoekkaart in gebruik

afb.7 zoekkaart gebruikt bij waterdiertjesproject

voorlichtingsfilmpje, meegelopen met een
begeleider en een volgend keer zelfstandig
een groepje leerlingen begeleid. Ze heeft
aangegeven ook belangstelling te hebben
voor het herfstproject. Christel Kamerich
heeft meegelopen met een groepje en
heeft aangegeven dit ook met het
herfstproject te willen doen.

Dit jaar hebben we gebruik gemaakt van nieuwe geplastificeerde zoekkaarten (afb.7
en 8), waarop de diertjes duidelijker te zien zijn. Onze zoekkaarten zijn echte
zoekkaarten, je kijkt gewoon naar de
plaatjes. Het is dus niet een soort
determinatiekaart. We hadden de indruk,
dat je eerder snel alle plaatjes screent, dan
dat je op kenmerken van de diertjes
afgaat. Ondanks het feit dat we over
redelijk gespecialiseerde informatie
beschikken, konden we sommige
waterdiertjes niet thuisbrengen (zie afb.
afb.9 haftelarve?
9).
Frans Tiessen
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Kruidentuin
De kruidentuin bij het verpleeg- en verzorgingshuis van de Zorggroep St. Maarten
De kruiden in bloei.
De voige keer verlieten wij U met deze foto’s.

afb. 1 Er wordt gewied in de kruidentuin.

afb. 3 bieslook ( op de voorgromd )

Inmiddels zijn de kruiden gegroeid. Zie onderstaande foto’s.

De bieslook heeft al bloemen gekregen en had al
voordien gesneden kunnen worden.
Onderhoud
Nog steeds moet er gewied worden. De
paardestaart ( zie hiernaast) zoekt zijn weg door de
gehele tuin en is hardnekkig. Je kunt die niet
uitroeien. Het plezier in het onderhouden van de
tuin blijft. ( zie data onder ‘Agenda’)
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Een gast
Intussen is er ook een gast verschenen. In
de haag heeft een merel een nest met 3
jongen. Als die zijn uitgevlogen, gaat een
hovenier aan het werk met een stuk tuin,
dat tussen de kruidentuin en de
opbergschuur ligt.
Gebruik maken van de kruiden
In principe kan elke bewoner van het
Verzorgingshuis en ook iedere inwoner
van Losser gebruik maken van de
kruiden die hier staan, mits er voldoende staat.
Kruidensoorten ( nog even in herinnering)
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
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IVN’er schrijft
Rondje Duivelshof
Volgens de kalender was de zomer al begonnen maar op 23 juni liep
ik met een winddichte jas, een sjaal om en met blauwe vingers met
13° een rondje op Duivelshof. Het was even droog, maar de wind
zat in het noordwesten.
Het is een nogal koud voorjaar geweest met ook veel lage
nachttemperaturen en daardoor komt de bodemtemperatuur niet
omhoog en blijft de groei van veel planten achter.
Droog is het ook. Door de grachten in Duivelshof en ook door de beken stroomt
geen water meer. Het Fluitekruid is inmiddels uitgebloeid en Zevenblad (afb.1)en

afb. 1 Zevenblad

afb. 2 Vlier

Vlier ( afb.2) bloeien nog wel, maar
verder is het buiten een beetje saai.
Hoewel, bij de Lossersestraat bloeien de
Gevlekte Orchideeën(afb.3) en daar staan
ook een paar Welriekende Nachtorchissen
tussen. Op 26 juni bloeiden er 4371
gevlekte en daar stonden 75 welriekende
tussen. De komende weken ga ik
Heideblauwtjes tellen en, als ze er zijn,
afb. 3 Gevlekte Orchideeën

ook een enkele Kleine IJsvogelvlinder. Het is
rustig werk met lekker warm weer, want
anders vliegen de beestjes niet.

afb. 4 Baaltjes

De meeste weiden in Duivelshof zijn
inmiddels wel gemaaid en aan het aantal
baaltjes, dat er ligt (afb.4), is te zien, dat de
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verschraling wel effect heeft, want het aantal is kleiner dan een paar jaar geleden. In
het aantal soorten planten, dat in de weiden groeit, is de verschraling nog niet te
zien, maar dat komt nog wel.
Dat verschraling wel werkt, is goed te zien op het geplagde deel van de heide. Daar
doen helder geel bloeiende Beenbreek, de
rode plekjes Zonnedauw en ook de
Moeraswolfsklauw het uitbundig.

afb. 5 Beenbreek en Zonnedauw

De bramen bloeien ook en als het ’s nachts afb. 6 De bramen bloeien
niet te koud wordt en het ook niet te droog
komen er een heleboel. Je mag ze plukken en eten. Dus wat let u: stevige schoenen
aan de voeten en lange mouwen, want dat is plezieriger bij het plukken van bramen
en muggen hebben het moeilijker een plekje te vinden om te prikken. Want zij zijn
ook blij met uw komst.
Siebe

Teken / lyme

Ze zijn er weer. Dus als het plotseling
ergens jeukt : eerst kijken, dan pas
krabben!!!
Teken vallen niet uit bomen, ze zitten wel in
tuinen, (hoog) gras en laag in struiken
(bosbes). Ze zitten niet hoog en ook niet
midden in een droog heideveld, want dan is
het gevaar van uitdroging te groot.
Als ik op pad ben voor inventarisaties zorg
ik voor goede kleding, laarzen en besproei ik Afbeelding ontleend aan ‘Tekenradar.nl’
mezelf met Deet. En dan gaat het meestal wel goed.
Maar jah, gewoon aan de wandel en denken “wat zie ik daar??” en even het hoge
gras inlopen of tussen struiken door dan ben ik, na een tijd, toch aan de beurt en
moet ik mij in vreemde bochten wringen om er weer één uit mijn vel te peuteren.
Omdat ik alleen ben, is dat regelmatig knap lastig. De teller staat bij mij tot nu toe al
op vier. En dat is voor mijn doen wel veel. Dus gaat u “de natuur” in: Let, als u

Natuurbode IVN Losser, jaargang 41 nr. 3

juli t/m sept. 2015

pag. 19

even ergens zit, op uw blote benen en/of broekspijpen. Het zijn kleine bruine
beestjes en ze hebben tijd nodig om een voor hun geschikt plekje te vinden en dan
moeten ze zich nog hechten en dat hele proces kan wel twee dagen duren.
Vind u een teek, loop dan niet direct naar de huisarts. Niet alle teken zijn besmet,
een rode kring om de prikplek ontstaat pas na veertien dagen tot drie weken. Lyme
is een bacteriële infectie en het duurt daardoor een paar weken voor die in met een
bloedtest aangetoond kan worden. Onnodig slikken van penicilline is niet
verstandig.
Voor meer informatie kijk even op www.tekenradar.nl
Siebe

Laat niet . . .

De parkeerplaats van Duivelshof langs de
Lossersestraat wordt veel gebruikt. Er
wordt niet alleen geparkeerd door
wandelaars en honden-uit-laters. Het is er
vaak rustig en gevreeën wordt er, gezien de
achtergelaten rommel dus ook. Ook in het
terrein zelf zijn er rustige plekjes die
daarvoor bruikbaar zijn. Op zich heb ik
daar geen moeite mee, maar ik snap niet
waarom of je een flanellen dekbedhoes en
kussensloop niet weer meeneemt.
Daarnaast zijn er mensen die hun tuinafval,
struiken, plaggen, verticuteer rommel, . .
naar de parkeerplaats brengen. De resten
van wietplanten vinden we er. Blikjes,
hamburgerverpakkingen, vuile luiers je
kunt het zo gek niet bedenken of het wordt
er gebracht of achtergelaten. Zelfs
tuinhekjes, gaas en autobanden. De kleine
rommel verzamel ik zo af en toe, de
autobanden heeft Natuurmonumenten
opgeruimd en containers met chemische
rommel heeft de gemeente opgehaald. Eén
keer per jaar houden we er met de
landschapsbeheer een poetsdag en dan ziet
het er weer even netjes uit.
Inmiddels is het heggenknipseizoen
kennelijk weer aangebroken en nu ligt er weer een aanhanger vol heggenknipsels in
Siebe
de bosrand.
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Raadsel
In de vorige Natuurbode van april t/m juni stond:

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
afb. 3 Weet iemand, wat dit is?

Er is geen reactie van lezers binnengekomen.
Een nieuwe opgave. Wat ziet U hier?

NB Uw oplossing gaarne naar
natuurbodelosser@gmail.com

IVN-workshop Natuurfotografie
In april 2015 was er in Losser een IVN-workshop Natuurfotografie georganiseerd.
Op twee woensdagavonden en twee zaterdagochtenden werd er gewerkt aan het
verbeteren van de techniek van het in beeld vastleggen van natuur, in het groot
(landschapsfotografie) en in het klein (bloempjes, beestjes, macrofotografie). Er
waren 10 deelnemers; vijf IVN-leden van de afdeling Losser, twee van de afdeling
Oldenzaal en een drietal in natuurfotografie geïnteresseerde niet-IVN-ers.Bij het
voorbereiden hoorde het aanmaken door de deelnemers van een (Yahoo)-account op
Flickr. Daarna konden zij zich aansluiten bij de flickr-groep: “Natuurfotografie
IVN-Losser”. De bedoeling daarvan was dat ze alvast wat eigen werk vóór en
tijdens de cursus konden tonen en ter discussie stellen. De resultaten zijn nog
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te zien op www.flickr.com, te vinden via het zoekvenster: vul in “Natuurfotografie”,
kies dan bovenin “Groups” en klik op “Natuurfotografie IVN-Losser”.
Op de eerste avond, 15 april 2015, bij café
Heijdemann, was er een kennismaking met
de cursusleider, Wout Schuit, en de
deelnemers. Vóór de pauze werd voorts de
fotoapparatuur bekeken. Deze was
behoorlijk divers, varieerde van simpele
compact camera’s tot ingewikkelde systeemen spiegelreflexcamera’s. Dit gaf Wout de
gelegenheid om enig inzicht te krijgen in
over het niveau van de deelnemers.
Overigens ging het niet zo zeer om de
kwaliteit van de camera’s als wel om de
kwaliteit van de fotografen!
Na de pauze liet Wout een hele serie landschapsfoto’s zien en konden de deelnemers
commentaar leveren en aangeven, hoe de foto’s zouden kunnen worden verbeterd.
Met behulp van een flip-over werden deze suggesties vastgelegd en later
bediscussieerd.
Op zaterdag 18 april 2015 om half tien ’s
morgens toog de groep op pad om buiten
wat opdrachten te gaan vervullen. Het
vertrekpunt was het huis van Frans Tiessen,
gelegen aan de Wilgenkamp. Vandaar ging
het verder over de Schoklandweg. De
eerste opdracht was het schieten van een
drietal foto’s van het landschap met de
horizon op verschillende hoogtes. Dat wil
zeggen van veel lucht en weinig gras tot
het omgekeerde. Er werd ook
geëxperimenteerd met de scherpstelling en belichting wanneer er bijvoorbeeld een
tak op de voorgrond zwiepte. Tegen de zon in fotograferen. Moeilijke termen als de
witbalans en handmatig instellen kwamen allemaal voorbij. Voor enkele deelnemers
was dit dé gelegenheid om de gebruiksaanwijzing van de camera eens goed te
bestuderen.
Een rustgevend moment brak aan toen de koffie kon worden geconsumeerd bij de
picknicktafel gelegen vlakbij de woning met het ooievaarsnest. Wout had de koffie
met ingrediënten en koeken meegesjouwd op zijn fiets.
Na de pauze ging het verder richting uitkijktoren aan de Ravenhorsterweg en de
Oelemars.
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Op weg daar naar toe kregen we de
opdracht om de waterval, links van de
straat, op twee manieren te fotograferen.
Met een korte belichtingstijd: dan zie je
druppel voor druppel. Met een lange
belichtingstijd: dan zie je een wazig,
aaneengesloten stroom water. De foto
hiernaast is een combinatie, waarop zowel
druppels als een aaneengesloten stroom
water is te zien.
Vanaf de uitkijktoren en vanaf de vlonder
moesten we de Oelemars in het vizier
nemen. Ook hier kon naar hartenlust
worden geoefend.

waterval: te zien zijn druppels en een wazig,
aaneengesloten stroom water ( zie voor een
duidelijk beeld de foto op de voorkant van deze
NB )

De tweede avondmeeting, op woensdag 22 april 2015, begon weer met het
beoordelen van een serie landschapsfoto’s, geschoten door Wout. Er volgde uitleg
over “bracketing”, invulflits, lichtmethode aanpassen (hele beeld, spot, “center
weighted”), beeldstabilisatie, kleurtemperatuur.
Na de pauze werd er geoefend met
macrofotografie. Wout had ervoor gezorgd
dat er felle lampen waren en iedereen kreeg
de beschikking over enige aardbeien, als van
dichtbij te fotograferen objecten. Er werd
gewerkt met flits, witte en matdoorschijnende schermpjes (filters) om
speciale effecten te bewerkstelligen. En, niet
onbelangrijk, aan het einde van de avond
mochten de aardbeien worden opgegeten!
De laatste buitenhappening op de Duivelshof
begon in de stromende regen. Al snel bleek dat het vasthouden van een paraplu én
het bedienen van een fototoestel door één persoon een behoorlijk lastige opgave
was. Maar met z’n tweeën lukte dat min of meer, alhoewel de regen een erg
storende factor bleek. Een enkeling lukte het wat wilgenkatjes en een spinnetje vast
te leggen. De koffiepauze was dit keer in de “cottage”, het IVN-schuurtje gelegen
op de Duivelshof. Daar was het droog en de koffie met koek weer erg lekker!
Ruud Spiering
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Het schoolreisje naar Zuidlaren 1 t/m 3 mei 2015
Ook dit jaar zat het schoolreisje weer vol
met excursies. Het reisdoel was Zuidlaren,
maar als je dan toch onderweg bent pak je
meteen een excursie mee. Dat deed Bert
dus ook. Vrijdagochtend vertrokken we
richting Zuidlaren. Onderweg deden we
eerst het Bargerveen aan, dat in Zuidoost
Drenthe ligt. Het is een laatste restje van
een groot hoogveengebied, dat in stand
gehouden wordt en wat weer aangroeit.
afb.1 eerste blik over het gebied

We werden met koffie ontvangen door de
boswachter, die in het informatiecentrum een PowerPointpresentatie hield over het
gebied. Vervolgens gidste hij ons door plekken van het gebied, die normaal niet
toegankelijk zijn voor het publiek. Erg belangrijk is de waterhuishouding van het
gebied.
Ook zijn er voedselrijke en voedselarme
compartimenten, hetgeen je direct af kunt
leiden uit de vegetatie. Op afbeelding 2
zie je rechts voedselarm water met een
schamele vegetatie en links voedselrijk
water met braamstruiken. Op afbeelding 3
laat de boswachter het veenmos zien, dat
verantwoordelijk is voor de groei van het
veen. Het veen groeit langzaam, met een
afb.2 de boswachter geeft uitleg op een dijk tussen
twee compartimenten, rechts voedselarm, links
voedselrijk

afb.3 de boswachter laat het veenmos zien

afb.4 lavendelheide tussen het veenmos
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snelheid van 1 mm per jaar. Dus in duizend jaar is er weer een metertje veen
bijgekomen. In het veenmos groeide ook lavendelheide.
In het gebied worden allerhande
bijzondere vogels gezien. Toevallig vloog
er een boomvalk in de lucht (afb.5). Er
zijn ook aalscholvers in het gebied en we
zagen steeds een witte buizerd. De tapuit
komt eveneens voor in dit gebied en werd
door ons ook gesignaleerd.
We zagen veel insecten in het
Bargerveen. De zandloopkever (afb.6) is
een vrij algemene soort, maar veel libellologen zullen jaloers zijn, wanneer ze

afb.5 boomvalk

afb.6 zandloopkever

afb.7 Noorse witsnuitlibel

horen, dat wij een Noorse witsnuitlibel
(afb.7)hebben gezien.

afb.8 Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop (afb.8) doet het
goed op sommige plekken van het
Bargerveen. Op de éne plek is hij wel
gewenst, op de andere beslist niet.
Bepaalde vogelsoorten komen veel voor
in het struweel, dat door grote aantallen
van deze plant wordt gevormd. Op andere
plekken wordt het gewoon afgemaaid. Bij
onze rondwandeling in het gebied krijgen
we ook te maken met enkele heikikkers,
die inmiddels alweer uit de bronsttijd zijn,
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dus niet meer van die mannetjes die een
omgekeerd blauwtje hebben gelopen.
In het infocentrum kregen we een
voortreffelijke lunch met soep en
broodjes, waarna we geheel voldaan
konden vertrekken naar Zuidlaren.

afb.9 heikikker

afb.11 de heren drinken bier

In Zuidlaren hadden we een voortreffelijk
onderkomen in de vorm van het
Natuurvriendenhuis “de Hondsrug”. Het
weer hield zich goed en we hadden geen
programma die middag, dus een ieder
deed wat hem goed leek. Sommigen
hadden nog niet genoeg gelopen en
gingen een stukje wandelen, anderen
gingen slapen of een versnapering nemen.
Op één of andere
manier hadden
de meeste
mensen toch in
de gaten dat de
“5” in de klok
zat. Juist op die
tijd deed zich
een ongekende
verzameldrang
voor en had
iedereen dorst.
Wel valt hier het afb.12 Bert geniet
stereotyperolpatroon op. ’s Avonds was er
een heerlijk diner in het
Natuurvriendenhuis.

afb.10 de dames kletsen gezellig

Op zaterdag 2 mei was er een excursie in het stroomgebied van de Drentse Aa door
Ineke Boland, een plantenspecialist van het lokale IVN. Dit gebied behoort tot het
Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa, een zeer kleinschalig en
prachtig gebied van dorpen en (zijstromen van) de betreffende rivier.
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We starten in Oude Molen en hebben
vrijwel direct te maken met de
karakteristieken van het gebied. Zo zijn de
oevers van de beken zeer drassig en komt
er overal kwelwater uit de bodem. Overal
zagen we van die vliezen op het
kwelwateroppervlak door de activiteit van
ijzerbacteriën.
afb.13 Ineke laat een aantal specifieke zaken van het

Bert hoorde een watersnip baltsen. Het
gebied zien
baltsgeluid maakt deze vogel met zijn
veren. Later hoorde iedereen het fascinerende geluid. Ineke had de excursie goed
voorbereid en wist het muskuskruid te
vinden, dat hier massaal staat. We
vervolgden onze weg, die soms op een
hindernissenbaan leek. Met hulp van
elkaar kwamen we er allemaal langs en
kwamen uiteindelijk terecht in Gasselte,

afb.14 Ineke laat een exemplaar van het muskuskruid
zien

waar we genoten van een kopje
welverdiende koffie. Het was al laat
geworden en hadden de voettocht van die
ochtend al flink in de benen zitten.

afb.15 hindernissenbaan

Na de koffie gingen we weer op pad en liepen we via een kortere route weer terug
naar Oude Molen. Ineke deed nog pogingen om
ons een aantal interessante plantjes te laten
zien, zoals de knolrus, maar helaas waren de
knollen bij de meesten een beetje op en de
neiging om op verhaal te komen was groter
geworden dan de belangstelling voor plantjes.
De excursie was een beetje aan de lange kant,
maar was zeer interessant en we kunnen hier
afb.16 Ineke laat delen van de knolrus zien
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zeker niet spreken van een dode mus.
Door het lange ochtendprogramma was de
pauze kort geworden. ’s Middags werden
we weer op tijd verwacht in het Eexterveld
door onze gids Dick Schoppers. Hij is
wetlandwacht van het
Zuidlaardermeergebied, vogelteller voor de
SOVON en natuurgids van het Nationaal
Beek en Esdorpenlandschap Drentse Aa.

afb.17 dode vogel

We gingen met onze gids het veld in en kregen allerhande leuke vogeltjes te zien,
zoals het paapje en de tapuit. Delen van het gebied waren voedselarm en drassig en

afb.19 tapuit
afb.18 Dick Schoppers geeft uitleg over het Eexterveld

daar vonden we het rondbladig zonnedauw.
Het weer hield zich nog steeds goed en we
voelden soms zelfs de warmte van de zon.
Het was genieten op het Eexterveld.
Bert heeft toch wel een goede neus voor
goede restaurants, ik denk dat hij van te
afb.20 rondbladig zonnedauw
voren zelf ervaart of het er goed eten is.
Weer aten we in een voortreffelijk restaurant in de buurt van Zuidlaren.
Zondagochtend begaven we ons naar de Onnerpolder in de buurt van Glimmen,
vlak onder Haren. Dit is een waterrijk gebied, waar zeer veel vogels en vogelaars te
zien zijn.
Ook dit keer was Dick Schoppers onze gids. Hier zagen we onder andere de
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blauwborst en de geoorde fuut in kolonie met de kokmeeuw. De laatste is zeer
agressief en beschermt daarmee de geoorde fuut.
Het was prettig dat een vogelkenner als Bert mee was, want hij wees ons niet alleen
een speciale vogel aan, maar richtte je aandacht ook vaak op het geluid. Zo heb ik de
blauwborst niet alleen gezien, maar ook gehoord.
Op de afbeelding 21 zie je allerhande
watervogels, tafeleenden, bergeenden,
meerkoeten en grauwe ganzen in
karakteristieke houding met jongen. Ook
weidevogels waren te zien, zoals veel
kemphaantjes en grutto’s.

afb.21 watervogels in de Onnerpolder

afb.22 kemphaantje en grutto

afb.24 een vlucht brandganzen

afb.23 onze nationale held

Er zaten verschillende soorten ganzen,
waaronder een grote groep brandganzen,
die met veel lawaai opvloog bij
naderende fietsers. De Onnerpolder was
een genot voor allen.
Na de Onnerpolder gingen we opnieuw
op pad, maar nu naar een bijzonder
beekdal, waar allerhande bijzondere
plantjes groeiden, zoals het
verspreidbladig goudveil. Na deze

afb.25 verspreidbladig goudveil
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prachtige excursie gingen we weer huiswaarts, na eerst nog even een bezoekje aan
van der Valk in Hengelo gebracht te hebben.
Bert het was weer de-dik-voormekaar-show in dit IVN-weekeind, bedankt
daarvoor!
Frans Tiessen

afb.26 overzicht van het excursiegebied
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Arboretum juni 2015
In verband met de IVN-dag was ik wat onderweg op het Arboretum.
Goudwesp
Tijdens een speurtocht langs spinnenwebben
ontmoette ik een goudwesp, die blijkbaar ook
belangstelling had voor dezelfde
spinnenwebben. Het beest heeft opvallende
kleuren, een groen borststuk en een rood
achterlijf. Daardoor was het gemakkelijk terug
te vinden in “Der neue KosmosInsektenführer” van Heiko Bellman. Er zijn
vrij veel soorten goudwespen. Welke het
precies was, is me niet duidelijk. Goudwespen
zijn interessante beesten, met een verborgen
leven, dat je zo maar niet bij observatie leert
fig. 1 Goudwesp
kennen. Ze parasiteren op andere wespen of
bijen (dus niet op spinnen), de goudwesp was alleen maar bezig alle holletjes langs
te gaan om te kijken of er een (metsel)bij of knoopsluipwesp met dat holletje bezig
was. De bij of wesp graaft een holletje om daar een eitje in te leggen, daarna wordt
het holletje opgevuld met verlamde insecten als voedsel voor de larve, en het
holletje wordt dichtgemetseld. De goudwesp nu legt een eitje in een nog geopend
holletje, waar een een graafwesp bezig is voedsel in te verstoppen. Uiteindelijk
maakt de graafwesp het holletje dicht zonder te merken dat er nog een eitje in zit.
De larve van de goudwesp eet dan eerst alle voedsel op en tenslotte ook de larve van
de graafwesp.
Renspin
Tijdens het spinnenpraatje aan het einde
van de rondleiding door Siebe, legde ik een
paraplu onder een struik en schudde de
takken daarboven heftig. Het resultaat
leidde tot opgewonden kreten van de
kinderen: “Daar! En daar nog één!”. Het
grootste exemplaar was een renspin, die
wat op een krabspin lijkt, met zijn breed
uitstaande voorpoten. Het is een jagende
fig. 2 Renspin
spin, die geen web maakt. De krabspin
daarentegen jaagt niet, maar ligt op de loer, om dan een insect, dat argeloos
dichterbij komt, met de lange voorpoten te pakken.
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Kaardespin
De donkere houten buitenkant van het informatiecentrum zat vol met wittige webben
van kaardespinnen. Omdat ze vlak op de muur zitten, waaien of regenen ze niet
gauw weg en daardoor is niet te zien, of het web bewoond is of dat het nog van vorig
jaar is, maar ik had van tevoren een paar webben opgezocht die bewoond waren. Op
een recent weekend van de Britse Spinnen Organisatie had ik een trucje met een
electrische tandenborstel geleerd om de spinnen uit hun schuilplaats te lokken. De
spin denkt dat de trillingen van een insect in zijn web komen en komt, soms met wat
aarzeling, dan toesnellen. Dat was een geweldig succes, als een spin naar buiten
kwam, werd ze met luid gejuich ontvangen.
Strekspin
Naast het informatiecentrum vonden we een
volwassen, mooi gekleurde strekspin, die er
zich toe leende voor het spelletje “hoe lang
kan ik een spin op mijn handen houden”. Één
jongen was duidelijk niet bang voor spinnen
en deed het spelletje na.
Waterspin
Frans maakte me opmerkzaam op een
waterspin in de bak met salamanders. Nou heb fig. 3 Strekspin
ik nog nooit een waterspin gezien, dus ik was
er als de kippen (of waterhoentjes) bij. Helaas, het was een klein zwart
hangmatwebspinnetje (misschien het wevertje), dat bezig was te verdrinken. Met een
pipet heb ik hem er uit gehaald en op een stuk tissue laten drogen. Onder de
microscoop was toen mooi te zien, hoe hij weer bij kwam en zijn pootjes droog
maakte.
Verdwenen attributen
Om de seance soepel te laten verlopen, had ik bij enkele struiken attributen
neergelegd, hier een spuitfles met bloem, daar een spuitfles met water, een potje met
een spin, ergens anders een paraplu, met weer een potje met een spin. Nadat ik even
weg was geweest, waren de spullen verdwenen. Na enig speuren vond ik ze in de
keuken van het informatiecentrum in de vuilnisbak, onder de koffieprut. Gelukkig
kon ik alles weer op tijd voor de seance afspoelen en klaar leggen!
Wout Schuit
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Activiteit IVN-Losser
Nachtvlindernacht
Vrijdag 11 september wordt de Nationale
Nachtvlindernacht georganiseerd door de
Vlinderstichting in samenwerking met de
werkgroep Vlinderfaunistiek van EISNederland.
De Nachtvlinderwerkgroep van IVNLosser inventariseert 11 september in het
Arboretum in De Lutte.
wit doek met lampen

De vlinders worden gelokt met lampen en
een wit doek en met smeer, dat op boomstammen en onder planten wordt gestreken.
U bent van harte welkom vanaf 21.00 uur.
Nacht van de Nacht

INFO

Noteer al vast in Uw agenda.
Zaterdag 24 oktober wordt voor de 11e keer de Nacht van de Nacht georganiseerd
door de Natuur– en Milieufederaties. Vele afdelingen, waaronder Oldenzaal,
organiseren dan een activiteit in de avonduren.
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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 oktober t/m december 2015 uiterlijk
maandag 21 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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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:
12 september
10 oktober
14 november
12 december

Natuurgidsen
zon. 4 oktober Paddenstoelenwandeling

Schoolgidsen
Herfstproject
data gewijzigd: nu
donderdag 24 september t/m donderdag 8 oktober;
locatie: Duivelsbos.

Kruidentuin
Werkmiddagen op de volgende dinsdagen:
7 juli
4 augustus
1 september
6 oktober

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

