Voorwoord van onze voorzitter
Beste IVN’er,
Als ik dit schrijf regent het: een buiten,
eindelijk! Wat was het droog de
afgelopen tijd. In de duinen was het
waterpeil de hele winter en start van het
voorjaar al laag. Maar na het uitlopen
van de struiken en bomen daalde het
niveau in de plassen en pitjes zelfs tot
zomerse waarden. Het leek wel
augustus. Hopelijk wordt de
watervoorraad nu enigszins aangevuld,
anders begint de herfst dit jaar al in juli.
Op negen april was er een Workshop
Natuurkoffer in Bezoekerscentrum
Tenellaplas. Meer dan tien
belangstellenden lieten zich voorlichten
over het omgaan met dementerende
ouderen en wat natuurbeleving voor
deze mensen kan betekenen. Ook
gingen de aanwezigen met elkaar in
discussie over deze onderwerpen. In de
Natuurkoffer zitten zaken die een
natuurbeleving kunnen oproepen.
Ruiken, zien, horen en voelen brengen
de dementerende ouderen terug naar
fijne herinneringen. Op dit moment
brengen natuurkoffergidsen van onze
afdeling bezoeken aan groepen ouderen
in een viertal tehuizen. Met de nieuwe
gidsen zal dit aantal zeker groeien.

De natuurgidsenopleiding snelt naar het einde.
We begonnen eind januari vorig jaar; de
diploma-uitreiking is op twee juli aanstaande. In
de maanden april en mei verzorgen de
pluisgroepen een lesavond en een excursie
over hun pluisgebied. Telkens weer ben ik blij
verrast over die lessen en excursies. Zij zijn
interessant en boeiend, hebben diepgang en
worden vaak met humor gebracht. Enkele
cursisten hebben hun individuele ‘meesterproef’
al afgelegd, voor de meesten volgt deze in juni.
Het organiseren van een natuurgidsenopleiding
is veel werk, maar ik vind het zeer inspirerend
en stimulerend.
Tot slot wijs ik je nog op de eerste zaterdag van
de maand excursie op 4 mei. We gaan naar het
Arboretum Trompenburg in RotterdamKralingen. Een bijzondere tuin met een
prachtige collectie bomen en struiken. Met een
gids gaan wij de tuin verkennen. Aanmelden bij
Wim Klok (zie de email die over dit onderwerp is
rondgestuurd).
Tot ziens bij een van onze activiteiten,
Erik de Boer
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Facebook pagina van onze afdeling.

Activiteiten op onze website

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

Ad ’t Hart

Met pasen zijn we zo’n 5 weken onderweg in het voorjaar
dat koud, zonnig en te droog van start is gegaan.
Afgelopen week is de temperatuur echter aanzienlijk
gestegen, maar meeste van onze dieren trekken zich
weinig aan van deze overwegingen en draaien hun
normale voorjaarsprogramma gewoon af, de een wat
eerder, de ander braaf op het verwachte schema. Alle
klimaatdiscussies ten spijt.
Lees meer……

Excursies en activiteiten in 2019
Zaterdag 4 mei

Arboretum Trompenburg
Rotterdam

09.30

Zaterdag 1 juni

De Pan

09.30

Zaterdag 6 juli

Brielse wallen

09.30

Carpoolplaats
McDonalds,
Spijkenisse
P-plaats naast
Houten Paardjes,
Rockanje
P-plaats Jumbo,
Brielle

Wim
aanmelden
verplicht
Erik

Agnes
aanmelden
verplicht
Wim
Erik
aanmelden
verplicht
Simone

Zaterdag 3 augustus Stadsafari Rotterdam
Zaterdag 7 september Wierenexcursie

09.30

P-plaats
N57/Zwarte Dijk

Zondag 15 september Duinendag

13.00

Zaterdag 5 oktober

Mildenburgbos

09.30

Woensdag 9 oktober

Thema-avond
Natuurfilms
Piet de Kreij
Mallebos
Park Vogelenzang
Brede Water
Snertwandeling

18.00

BC Tenellaplas
Rockanje
Ingang Hoflaan
Oostvoorne
BC Tenellaplas

09.30

Ingang Malledijk

Erik

09.30

BC Tenellaplas

Martien

Zaterdag 2 november
Zaterdag 7 december

Erik
Erik

De activiteiten, cursussen, excursies, thema-avonden e.d. op de website IVN.nl van onze
afdeling.
De activiteiten van de KNNV afdeling Voorne kunt u vinden op de website. KNNV.nl/voorne

Storytelling

Nel Kuipers

Storytelling 16 februari 2019 Zaterdag 16 februari 2019 op weg naar Herkingen, waar we om
10.00 verwacht werden voor een workshop Storytelling. Er hadden zich 31 deelnemers
aangemeld, waarvan 9 van onze afdeling.
Lees meer…….

Website
De website van onze afdeling heeft nieuwe menu items zoals ingezonden stukken en foto’s.
Heb je foto’s of verhalen waarvan je vindt dat ze op de website geplaatst kunnen worden stuur
ze dan naar IVN.voorneputtenrozenburg@gmail.com. De website is van en voor alle leden van
IVN Voorne Putten Rozenburg.

