Voorwoord van onze voorzitter
Beste IVN’er
Wat maken wij toch, wat het weer
betreft, een uitzonderlijk jaar mee. Na
een hete zomer nu een bijzonder warme
herfst. Vele zonovergoten dagen. En
een ongekende droogte. Lopend door
de duinen zie je dat heel veel pitjes
droog staan. Het Inspectiepad wordt
vooral door rul zand geplaveid. Het
Brede Water is voor een aanzienlijk deel
veranderd in een moddervlakte. Waar
gaat dit heen? Gaan we dit in de
komende jaren vaker meemaken? Ik
denk van wel: de klimaatverandering
komt onmiskenbaar op ons af. Hoe de
natuur hier precies op zal reageren durf
ik niet te voorspellen. Maar dat het
planten- en dierenleven gaat veranderen
is zeker. Het zal echt niet beperkt blijven
tot een zwarte ibis in de Strypse
Wetering.
Afgelopen zaterdag was onze ‘eerste
zaterdag van de maand excursie’ (in
verband met het programma van de
Natuurgidsenopleiding ditmaal op de
tweede zaterdag van oktober) in het
Mallebos. In november zal deze
excursie (opnieuw op de tweede
zaterdag vanwege de
Natuurgidsenopleiding) in de Kwade
Hoek zijn. Mooie en interessante
gebieden, beproefde bestemmingen.

Maar misschien zijn er andere mooie en
interessante bestemmingen mogelijk waar het
afdelingsbestuur niet aan denkt. Graag
ontvangen wij van jou suggesties voor nieuwe
gebieden voor onze maandelijkse excursie.
Liefst niet te ver weg. En met een omschrijving
waarom het voorgestelde gebied zo mooi en
interessant is.
De Ledenraad van de landelijke IVN heeft
besloten om een verklaring omtrent gedrag
(VOG) verplicht te stellen voor IVN-vrijwilligers
die werken met kinderen en andere kwetsbare
groepen. Binnen onze afdeling zal dit in ieder
geval van toepassing zijn op diegenen die actief
zijn in het scholenprogramma op de Landtong
Rozenburg, samen met het Zuid-Hollands
Landschap kindermiddagen organiseren en
leiden, activiteiten uitvoeren bij Camping ’t
Weergors of met de natuurkoffer op stap gaan
naar groepen dementerende ouderen. Het
afdelingsbestuur heeft de intentie om de VOG’s
‘ruim’ aan te gaan vragen. Dat geeft de afdeling
en de leden namelijk de grootste vrijheid om de
diverse natuureducatie activiteiten te verzorgen.
Binnenkort zal het afdelingsbestuur de
richtlijnen over de VOG’s ontvangen van het
landelijk bestuur. Nader bericht aan betrokken
vrijwilligers volgt.
Rest mij jullie een goede tijd in onze mooie
natuur te wensen. En lees deze nieuwsbrief, er
staan interessante stukken in.

Met vriendelijke groet,
Erik de Boer
Facebook pagina van Strand in zicht

Facebook pagina van onze afdeling.
De nieuwsbrieven worden ook gepubliceerd op
de website van onze afdeling.

Pluis door Herma Enthoven- de Vries
“Op dinsdagmiddag ben ik bezet, dan ga ik op stap met mijn pluisgroep”. Voor mij en collegadeelnemers van de Natuurgidsenopleiding een heel normale mededeling, maar daarbuiten
trekken vrienden en bekenden toch een beetje hun wenkbrauwen op: “Pluisgroep? Met welke
vreemde hobby hou jij je tegenwoordig bezig?”
Als er iets leuk is aan de Natuurgidsenopleiding dan is het wel het tweewekelijks uitje naar ons
pluisgebied. Officieel heet het volgens mij adoptiegebied, maar pluizen klinkt veel gezelliger en
dat is tenslotte ook wat we op de dinsdagmiddag doen: een klein stukje natuur uitpluizen en
gedurende het hele jaar door volgen wat daar zoal gebeurt.
Lees meer …..
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Excursies en activiteiten in 2017 en 2018
Zaterdag 10
november
Zaterdag 1 december
Zaterdag 5 januari
Zaterdag 2 februari

Zaterdag 2 maart

Kwade Hoek

10.00

Brede Water,
snertwandeling
Nieuwjaarswandeling

09.30

Autoexcursie
Brouwersdam,
Schouwen
Algemene
Ledenvergadering

09.30

09.30

09.30

P-plaats Kwade Hoek
Oostdijkseweg
BC Tenellaplas

Erik

P-plaats Aan Zee,
oostvoorne
Carpoolplaats
N57/Zwarte Dijk

Ad

Bezoekerscentrum
Tenellaplas

Erik

Martien

Erik

De activiteiten van de KNNV afdeling Voorne kunt u vinden op de website. KNNV.nl/voorne

De Gierzwaluw door Gerda Hos
Dit jaar is het jaar van de huiszwaluw en daarom nu een stukje over gierzwaluwen. Niet
logisch, vooral ook omdat de gierzwaluw behoort tot de familie van de gierzwaluwen en in feite
nauwer verwant is aan de kolibrie dan aan de andere soorten zwaluwen. Maar ik krijg altijd
zo’n zalig vakantiegevoel als ik een groep van deze sikkelvormige vogeltjes (± 46 gram) door
de lucht hoor gieren. Dat doet je gewoon wat!
lees meer ....
Vogelactualiteit door Ad ‘t Hart
Najaar-trektijd, dus veel te zien. Op het
gevaar af dat wat we nu schrijven alweer
historie is wanneer deze nieuwsbrief op uw
digitale deurmat valt, willen we toch enkele
leuke waarnemingen met U delen. Het gaat
om de Zwarte Ibis, Steppekiekendief en de
Bladkoning. Alle drie waarnemingen waar
vogelaars voor uit hun stoel komen en die
zeker niet alledaags genoemd kunnen worden
In het weekend van 13-14 october waren deze soorten deze nog aanwezig op Voorne. Voor
wie het wil volgen attenderen we op de site https://waarneming.nl
lees meer ....

Kabouterspeurtocht

Voor de kleintjes ( tot ongeveer 9 jaar) is er
voor in de herfstvakantie (13 t/m 28 oktober)
een kabouterspeurtocht in de duinen uitgezet.
Dit is in samenwerking met het ZHL
ontwikkeld. Meer lezen? Kijk op de website
van het ZHL, www.zuidhollandslandschap.nl

Duinendag Oostvoorne.....een groot succes.

Op 16 september heeft het ZHL in
samenwerking met het IVN Voorne Putten
Rozenburg een leuke postentocht uitgezet. Dit
wordt al een aantal jaren georganiseerd en is
steeds een groot succes.
Er was van alles te doen voor jong en oud.
O.a. bodemdiertjes, zoogdieren, braakballen,
vogels, waterdiertjes, insecten, bomen,
paddenstoelen, zintuigen, imker enz. enz.
Mede door het mooie weer was de opkomst
groot.

