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Inhoud:
Nieuwjaarsbijeenkomst 2014
Uitnodiging IVN Inspiratiebijeenkomst Waterweekend
Vleermuizen vrijwilligers gezocht
Agenda: 2 februari Vogeltocht
23 februari wandeling Loenense Bos

Nieuwjaarsbijeenkomst 2014
De Nieuwjaarswandeling door de Loenense
dreven was al bijzonder genoeg door de
omgeving maar dit ene fotomoment maakte het
helemaal af:
De goed gevulde groep zette zich na afloop aan
de stevig gevulde soep in landwinkel van de
Grote Doorn, waarna we er weer een heel
jubileumjaar lang tegenaan kunnen.

Uitnodiging IVN Inspiratiebijeenkomst Waterweekend
Op zaterdag 15 februari organiseert IVN Flevoland en IVN Gelderland een inspiratiebijeenkomst ter
voorbereiding van het IVN Waterweekend op 21 – 22 juni; de Slootjesdagen
Er worden workshops georganiseerd waar tips worden gegeven ter invulling van de activiteiten
tijdens het IVN Waterweekend.
Ben jij binnen je IVN-afdeling al actief op het gebied van water of wil je tijdens het
Waterweekend aan de slag? Dan is deze dag bedoeld voor jou!
Datum:
Zaterdag 15 februari 2014
Tijd:
10.00 – 16.00 uur
Locatie:
Bezoekerscentrum Sonsbeek te Arnhem
Route
beschrijving:http://www.bezoekerscentrumsonsbeek.nl/berei
kbaarheid/route/
Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. In verband met de
organisatie vragen we je wel je vooraf aan te melden.
Direct aanmelden.

Het concept programma ziet er als volgt uit:
Er worden workshops gegeven rond de onderwerpen:
- De geschiedenis van het water.
- Wat is het verhaal van het water in de stad en buiten de stad? Waar gaat het water
vanuit de afvoerpijpen naar toe, wat zit er onder de putdeksels?
- Waterdiertjes zoeken en wateronderzoek doen zijn bekende activiteiten. Wat is er nog
meer te doen in en rond het water? Informatie over het definitieve programma volgt.
Vragen, suggesties? Neem dan contact op met Ilse Suijkerbuijk, via
i.suijkerbuijk@ivn.nl, of 0646251852.

Vleermuizen-vrijwilligers gezocht
Het kan gebeuren: zomaar een vleermuis in je slaapkamer of op de zolder. Wat doe je in zo’n
geval? Gelukkig is in Gelderland een netwerk van vrijwilligers actief om bij bewoners met ‘een
vleermuis in huis’ langs te gaan en advies te geven. Deze vrijwilligers krijgen ondersteuning vanuit
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Vleermuiswerkgroep Gelderland (VleGel). Nieuwe
vleermuisvrijwilligers zijn nodig. Wilt u ook vleermuisvrijwilliger worden? Dan kunt u zich bij SLG
aanmelden voor een cursus die in maart van start gaat. Aanmelden kan via e-mail
info@landschapsbeheergelderland.nl of via www.landschapsbeheergelderland.nl.
Vrijwilligersnetwerk
Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Vleermuiswerkgroep Gelderland hebben in samenwerking
met Gelderse gemeenten een vrijwilligersnetwerk opgericht om ‘klachten’ met betrekking tot
vleermuizen op te lossen. Tientallen vrijwilligers zijn actief en gaan jaarlijks bij meerdere bewoners
langs. Via de website www.vleermuis.net kunnen bewoners contact opnemen met vrijwilligers in hun
gemeente. Het netwerk kan op dit moment extra versterking gebruiken. Daarom organiseren SLG en
VleGel opnieuw een cursus om vrijwilligers op te leiden voor dit mooie werk en vleermuislevens te
redden. De cursus is gratis.
Cursus
De cursus vindt in de avond plaats op 12 en 26 maart en op 9 en 23 april. De cursuslocatie zal liggen
in de buurt van Arnhem. Daarnaast maakt een vleermuisexcursie op 7 mei in de avond en een
terugkomavond in september (datum nog onbekend) deel uit van het programma. Om
vleermuisvrijwilliger te kunnen worden, is het van belang dat u alle avonden bijwoont.

Agenda:
2 februari: Op deze vogelwandeling ,op de eerste zondag van de
maand, gaan we meeuwen herkennen bij de kribben van de Waal
en op bezoek bij de brilduiker tussen de nonnetjes. Langs het
Gelekwikpaadje speuren we naar de gele oogring van de
dwerggans in de Bemmellerwaard. Start 8.30uur bij Café Sprok,
Waaldijk 9, 6681 KJ. Deelname leden IVN RijnWaal en jeugd onder
de 15 jaar gratis, overigen € 2,00.

23 februari: Wandeling in het Loenense Bos. Het voorjaar komt in
zicht!
Startpunt: Landwinkel De Grote Doorn, Loenensestraat 1, 6677PL Slijk-Ewijk Starttijd: 14 uur

