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Nieuwsbrief nummer 41 d.d. 20 januari 2019
In dit nummer:
- Ledenwandeling op zaterdag (26 januari)
- Natuurexcursie Verborgen dierenwereld in het Kralingse Bos (27 januari)
- Vogels kijken in de Eendragtspolder (3 februari)
- (verslag) Ledenwandeling op 22 december
- (verslag) Nieuwjaarswandeling/-samenzijn op 12 januari
- Nationale Tuinvogeltelling
- Duurzaamheidsweekend
- Vakanties voor natuurliefhebbers
- Foto van de maand
- Nieuwe rubriek ‘Onno tekent naar de natuur’
- Colofon

Op het programma de komende maand

Zaterdag 26 januari
Ledenwandeling Rijswijk - Te Werve en de
Voordes, +/- 11 km.
Verzamelen op Rotterdam Centraal bij de
bankjes in de centrale hal om 9.45 uur. De trein
vertrekt om 10.06 uur van spoor 8. We
wandelen door de groenstroken van Rijswijk
en twee landgoedparken.

Zondag 27 januari 13.00-15.00 u
Natuurexcursie Bomen in de winter
Wat zien we aan de bomen, hoe overleven zij
de winter? Waaraan kan je bomen in de winter
herkennen? Wil je hierover mee te weten
komen, loop dan mee.
Start: Prinses Beatrixlaan, Kralingse Bos; vóór
uitspanning De Eekhoorn, bij het hertenkamp.
Natuurgidsen en meer informatie: Catolien
Vermeulen (06-10669745) en Liesbeth den
Haan (06-47046122).
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Zondag 3 februari 13.00 - 15.00 u
Vogels kijken in de Eendragtspolder

We gaan rondkijken in de Eendragtspolder, op
zoek naar de (water)vogels die hier
overwinteren. Neem een verrekijker mee en
kleed je warm aan.
Start: Metrostation Nesselande (eindpunt van
lijn B).
Natuurgidsen en meer informatie: Paul
Winckers (010-4201750 en Liesbeth den Haan
(06-47046122)

Wat deden we de afgelopen
Wandeling Delfshaven (22 december 2018)
Op zaterdag 22 december 2018 liepen wij met
ons tienen de laatste wandeling van dit jaar.
Het avontuur begon al op het Centraal Station.
Daar verraste Bas van 12 jaar uit Veendam ons
met zijn pianospel in de centrale hal. Het zusje
van Bas heeft suikerziekte en Bas speelde deze
zaterdag op 16 stations in het hele land, van
Maastricht tot Groningen, om geld op te halen
voor het Diabetesfonds. Onze wandeltochten
zijn niet alleen om van de … Lees hier verder.

Nieuwjaarswandeling en -bijeenkomst
(12 januari 2019)
Het is inmiddels een traditie geworden: leden
donateurs en enkele genodigden maakten een
Nieuwjaarswandeling (in het Lage Bergse Bos
deze keer), om die af te sluiten met een
gezellig samenzijn om het nieuwe jaar in te
luiden.

Tips en wetenswaardigheden
Nationale Tuinvogeltelling 25-27 januari
De merel kelderde in 2018 voor het eerst uit de top 3 van de Nationale Tuinvogeltelling. De vraag is
of het Usutu-virus hierbij een rol speelt. In ieder geval is het zaak de vinger aan de pols te houden.
Tel mee op 25, 26 of 27 januari. Klik hier voor meer informatie.
IVN afd. Rotterdam e.o.
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IVN Duurzaamheidweekend van 29-31
maart 2019
Dit is je kans om op een creatieve en
interactieve manier duurzaamheid in de
spotlight te zetten binnen IVN. We maken
samen een duurzaamheidskalender die voor
heel IVN (en ook voor het grotere publiek)
beschikbaar zal zijn en dus echt impact kan
genereren! Daarnaast hebben we ook een
inspirerend inhoudelijk programma. Een
leerzaam en actief weekend op een prachtige
locatie. Wat wil je nog meer?
Er zijn op het moment nog maar een paar
plekken beschikbaar. Meer informatie en/of je
opgeven? Dat kan via deze link.
Vakanties voor natuurliefhebbers in 2019
Wat is nu heerlijker dan een vakantie in de
natuur? En te genieten van alle vogels,
bloemen en schoonheid van het landschap? Het
is fijn om met andere natuurliefhebbers op
vakantie te zijn en samen de natuur te
ontdekken in Nederland en daarbuiten.
Ga mee met de IVN-zomerweek van 2 t/m 9
augustus (lees meer) en ontdek het aanbod van
KNNV aan hotelreizen (lees meer) en
kampeervakanties (lees meer) in 2019.
Basiscursus ecologisch moestuinieren vanaf
12 februari (Velt010)
In vijf lessen leer je hoe je op ecologische
wijze kunt moestuinieren. De eerste les is een
inleiding over ecologisch (moes)tuinieren, de
bodem en welke dingen belangrijk zijn bij de
inrichting van je moestuin. De tweede les gaat
over het teeltplan maken en zaden kiezen. In de
derde les praten we over ziekten, plagen en
ongewenste kruidgroei. En in de laatste
theorieles komt het composteren aan de beurt.
Velt-lesgever Caroline de Vlaam geeft de
lessen, waarin zeker ruimte is voor vragen.
Deze vier theorielessen vinden plaats op 12 en
19 februari en 12 en 19 maart 2019.
Afsluitend wordt er een praktijkles
georganiseerd, de datum hiervoor wordt in
overleg met de cursisten bepaald.
Voor Velt-leden is de prijs E 70,= en voor nietVelt-leden E 85,=.
De prijs is inclusief het boekje "Ecologisch
IVN afd. Rotterdam e.o.
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tuinieren voor beginners".
Voor meer informatie kun je terecht op www.facebook.com/VELTRotterdam. Je kunt dit lezen
zonder inloggen.
Zojuist verschenen: ’s Winters op pad
Ervaren Natuurgids Ton Lommers heeft zijn
tiende bundel uitgebracht ter promotie van
actieve natuurverkenning. Snelle bestellers (tot
15 februari 2019) krijgen € 2,50 korting op
deze nieuwe bundel genaamd ’s Winters op
pad.
Ook deze bundel staat weer vol van allerlei tips
en wetenswaardigheden om te ontdekken wat
er in de winterperiode (november tot eind
maart) allemaal buiten te zien en beleven valt.
Het gaat steeds over waarnemingen buiten, die
je zelf kunt doen en begrijpen. Leuk voor als je
er zelf of met een groep op uit gaat.
Prijs € 14,50; verzendkosten Nederland € 4,15. Te bestellen via tonlommers@casema.nl.
Uit-de-Pen
Grafisch kunstenaar Onno van Daalhuizen levert vanaf januari 2019 regelmatig een tekening van
een scène uit de natuur die hij tijdens zijn omzwervingen door het buitengebied van Rotterdam
tegenkomt. Hij beeldt een dier of plant uit in zijn natuurlijke milieu en levert er zijn aantekeningen
bij. Kijk op de website (knop ‘Uit de Pen’) voor zijn meest recente bijdrage.
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Foto van de maand
Karin Goossen stuurde deze foto in, gemaakt
tijdens de Nieuwjaarswandeling op 12 januari
in het Lage Bergse Bos.
Deze Gele trilzwam sprong eruit.

Colofon en volgende Nieuwsbrief
Lid worden van IVN, voor
€ 24,- per jaar, of donateur
(min. € 13,- per jaar)?
Een huisgenootlid betaalt € 7,50 per
jaar.
Meld je aan via het aanmeldformulier
op de afdelings-website, te vinden
onder de menu-optie Over Rotterdam
en omgeving. Of stuur een e-mail naar
ivnrotterdam@gmail.com met de
volgende gegevens: naam, adres,
woonplaats (en als je wilt) ook graag je
telefoonnummer.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 20
februari 2019.
Heb je een idee voor een bijdrage of een tip voor
een berichtje in de Nieuwsbrief? Stuur die naar
ivnrdam.redactie@gmail.com en doe dat uiterlijk
op 16 januari.
Fotoverantwoording
De foto’s in deze uitgave zijn (in volgorde van
plaatsing, per pagina) gemaakt door Lenie Lelie,
Ben Huber, Piet Mulder, Lenie Lelie, Karin
Goossen, IVN, IVN, Velt010, Liesbeth den Haan,
(tekening) Onno van Daalhuizen, Karin Goossen.

Contact IVN afd. Rotterdam e.o.
www.ivn.nl/afdeling/rotterdam-enomstreken
ivnrotterdam@gmail.com

AFMELDEN
Je ontvangt deze Nieuwsbrief (per e-mail) omdat je lid of donateur bent van IVN afdeling
Rotterdam en omstreken of belangstelling hebt getoond voor onze activiteiten en deze
Nieuwsbrief. Mocht je de Nieuwsbrief niet meer wensen te ontvangen, meld je dan hier af.
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