IVN-Magazine September

Pagina 2

Uitnodiging
Nazomerwandeling voor leden
Beleefweek Limburg

Pagina 3

Nieuwe leden - OnsIVn

Pagina 4

Werkgroepen

Pagina 5

Programma

Pagina 6

Natuur in de Stad – de roze sprinkhaan

Woensdag 9 oktober; lezing over ‘Biodiversiteit’
Pagina 7-9

Een kleine moeite – veel plezzzzzier

Pagina 10-11
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IVN laat jong en oud beleven hoe leuk,
gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen,
projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal.

1

Uitnodiging

Voor Alle leden van IVN Maasduinen

Nazomerwandeling Ravenvennen
Zondag 15 september vanaf 10.oo uur wandeling vanaf Wijngaard ’t Hanik ,
Hanikerweg 54 in Lomm tot ca. 12 uur.
Om 13.oo uur verzamelen bij Pannenkoekhuis Jagersrust, Straelseweg 35 in
Velden voor een Veldens-hapje en drankje.
Deelname alleen voor Leden van IVN Maasduinen.
Aanmelden verplicht.
per e-mail: henny.martens@hotmail.nl of via whatsapp: 0031 630612548.
Liever niet bellen.

Beleefweek 6 – 15 september

http://www.natuurparkenlimburg.nl/nl/beleefweek
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Nieuwe Leden
Marcel Poeth

Poeth025@planet.nl

Jan Sprengers

jansprengers@home.nl

+++++++++++++++++++++++++++++++
Overleden 1 juni 2019:
Fons Slot uit Blitterswijck
Hij was vooral geïnteresseerd in
speciaal Onderwijs.

+++++++++++++++++++++++++++
Kijk ook eens op https://www.ivn.nl/onsivn

ONS IVN – Intranet voor actieve IVN vrijwilligers.

LET OP: OnsIVN maakt gebruik van je e-mailadres uit de
landelijke ledenadministratie.
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Werkgroepen
IVN Bestuur Maasduinen
Voorzitter

Ton Wetjens

Tel: 077 – 472.2870

Penningmeester

Hans Billekens

Tel. 06 – 1413.2768

Bestuurslid

Ritsaart Blaisse

Tel: 077 – 374.5100

Secretariaat

Annet Weijkamp

Tel: 077 – 473.1244

Bestuurslid

Henny Martens

Tel. 06 – 3061.2548

IVN Werkgroepen Maasduinen
Tel: 077 – 374.5100

Coördinator: Ritsaart Blaisse

Programma commissie: Ritsaart Blaisse en Henny Martens

Werkgroep Jeugd & basisschool: Jose Wennekers
Werkgroep Natuur Beheer: Henk Wennekers

ivn-maasduinen-jeugd@live.nl
henk.wennekers@outlook.com

Werkgroep Natuurpad ‘Volg de Das’: Sraar Geelen
Werkgroep Natuur in de stad ‘Venlo’: Sjeng Vissers
Werkgroep Natuur en gezondheid: Annet Weijkamp
Werkgroep Scharrelkids ‘Smokkelpad’: Ton Wetjens

Tel: 077 – 472.9288
sjma@home.nl
annet.weykamp@telfort.nl
awett@hetnet.nl

Werkgroep Amfibieën & reptielen: Ton Wetjens

Tel: 077 – 472.2870

Werkgroep Vlinders: Jan Heuvelmans

Tel: 077 – 472.0040

Werkgroep Vleermuizen: Albert Raaijmakers

Tel: 06 – 3748.9718

Vogel werkgroep: Theo Lommen

Tel: 06 – 5178.6669

In Veilige Handen: Jose Wennekers en Peer Maas
Redactie: Annet Weijkamp en Jeu Smeets

Tel: 077 – 352.0206

Website Wiel Jacobs en Henny Martens

Contact: ivn.maasduinen@live.nl
https://www.facebook.com/Maasduinen2017/
http://smokkelpad.nl/
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Programma
Werkgroep Vlinders
Dagvlinder Monitoring Vreewater
Zondag ochtend 1 september vanaf 10.oo uur
Nachtvlinders Broekveldweg Lomm
Vrijdagavond 13 september
Aanmelden via; Jan Heuvelmans tel.nr. 077.472.0040

Werkgroep Vogels

-

Excursie naar Zeeland
Aanmelden via: Theo Lommen@hetnet.nl

Werkgroep Beheer
Activiteiten op;
Zaterdag 7 en 21 september
Zaterdag 5 en 19 oktober

Wil je meedoen en/of op de hoogte gehouden worden van de
beheeractiviteiten neem dan via e mail contact op met
henk.wennekers@outlook.com
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Natuur in de stad

Kleine roze sprinkhaan ook in Venlo

Ons nieuwe IVN Maasduinen lid Mart Vissers uit ’t Ven ( broer van Sjeng ) en verwoed
amateur natuurfotograaf heeft op 1 augustus ook in Venlo de kleine roze sprinkhaan op foto
weten te zetten. De laatste tijd zijn overal in het land deze vrij zeldzame beestjes
waargenomen. (Onlangs nog op Stadsomroep Venlo ).
De roze sprinkhaan die eigenlijk groen is maar door een genetische afwijking roze kleurt, lijdt
aan een zeldzame aandoening, Erytrisme genaamd. Het komt niet alleen bij sprinkhanen voor
maar ook bij andere dieren en vogels.
Erytrisme is verwant aan de andere pigmentafwijkingen als Albinisme (witte kleurloosheid en
rode ogen ) en Leucisme (witte vlekkenvorming ). Sommige van deze afwijkingen blijken
erfelijk te zijn maar in de vogel- en dierenwereld krijgen deze afwijkende gevallen vaak geen
partner omdat ze niet voldoen aan de standaard norm die voor de soort staat. Omdat in de
dierenwereld bijne altijd meer mannelijke dan vrouwelijke dieren geboren worden krijgen de
vrouwelijke dieren met bovenstaande afwijkingen vaak wel een partner bij gebrek aan beter.
Tekst: Jeu Smeets. Foto’s: Mart Vissers.

Lezing georganiseerd door IVN Maasduinen

Thema ‘Biodiversiteit’
Voor iedereen gratis toegankelijk

Woensdag 9 oktober vanaf 19.30 uur
Feestzaal ’t Ven , Straelseweg 359 in Venlo
Informatie aan te vragen via ivn.maasduinen@live.nl
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Een kleine moeite – veel plezzzzzier.
Heeft u ook in het voorjaar de zonnebloempitten in de grond geduwd ? Een pitje heeft maar weinig
ruimte nodig om op te groeien tot een grote bloem. En als deze is uitgebloeid hebben de bijen,
hommels EN veel vogels er plezier van. Als echte acrobaten hangen ze aan de bar; drinken honingbier
en knabbelen aan pitjes.
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De familie Euonymus (kardinaalshoed) heeft vele variëteiten. Deze heester kan overal staan en
behoeft geen onderhoud. Alleen de (te) lange takken afknippen voor de vorm. Deze heester bloeit
onopvallend maar de aantrekkingskracht voor onopvallende, gevleugelde insecten is enorm.
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Een straatbeeld opfleuren kan ook heel eenvoudig met stokrozen. Eenmaal gezaaid in een heel klein
hoekje tegen de muur, groeit het uit tot een volledige vaste plant met veel bloemen.
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Een vruchtbare maand

Na een hittegolf met extreme temperaturen zagen de bomen in de Bongerd er zo uit; vol met
fruit. Dat wordt dus plukken, ontpitten en opkoken met geleisuiker. Zodat ik deze winter nog
heerlijk kan nagenieten van de volle smaak van zomer.
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De insecten genieten ook volop van het valfruit … vooral allerlei soorten van de orde
tweevleugelen en vliesvleugelen.

De keerzijde is dat er een aantal bomen zijn gesneuveld – volle takken buigen en breken.

Tekst en foto’s: Annet Weijkamp
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