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Nieuwsbrief nummer 48 d.d. 2 september 2019
Diverse activiteiten/cursussen in september waarvoor je je nog kunt opgeven (als je snel bent):
Struintocht over de Landtong van Rozenburg (4 september) - pag. 1
Uitgebreide Paddenstoelencursus in Ridderkerk (vanaf 5 september) - pag. 1
Eendaagse training ‘Natuurpaden maken’ in Delft (21 september) - pag. 3
Verder in deze Nieuwsbrief:
- Wandeling in Rotterdam-Charlois - IJsselmondepad (28 september)
- Excursie voor volwassenen en kinderactiviteit in Kralingse Bos (29 september)
- Verslag excursie in Hitland-Zuid (10 augustus)
- In Veilige Handen bij IVN en instelling lokale vertrouwenscommissie
- Provinciale IVN ledendag over thema Duurzaamheid (23 november)
- Tekening van Onno
Onze excursies zijn gratis en aanmelding vooraf is niet nodig - tenzij anders vermeld
————————————————————————————————————————

Op het programma de komende maand
Struintocht Landtong van Rozenburg
(4 september) - aanmelding vereist
In het kader van de Rotterdamse Parkenmaand
wordt op 4 september onder leiding van IVN
Natuurgidsen (van IVN Voorne-Putten/Rozenburg) een struintocht georganiseerd op de
Landtong van Rozenburg. Het wordt een spannende tocht door een ruig en ongerept natuurgebied. Soms maken we gebruik van wissels
van grote grazers. De tocht is geschikt voor
alle belangstellenden die goed ter been zijn
(kinderen onder begeleiding). Voor details, zie
de website. Het aantal deelnemers is beperkt;
hopelijk is er nog plaats, dus schrijf je snel in.
Uitgebreide paddenstoelencursus (vanaf 5
september), Ridderkerk
Natuurvereniging IJsselmonde organiseert heeft
een padddenstoelencursus georganiseerd. Er
zijn 4 theorielessen op donderdagavond 5 september, 12 september , 3 oktober en 10 oktober;
de 4 excursies zijn op zaterdag 7 september, 14
september, 5 oktober en 12 oktober. Locatie:
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zaal Irenekerk, Electropark 17, 2983 GV Ridderkerk.
De cursus wordt gegeven door Kees Pinster, Paddenstoelen-coördinator bij de KNNV. De cursus
kost €40,- voor leden van NVIJ en €55,- voor niet-leden. Je kunt zich voor de cursus aanmelden bij
Christa Groshart 0180-428262 of secretariaat@natuurvereniging-ijsselmonde.nl.
Ledenwandeling Rotterdam- Charlois, IJsselmondepad (10.5 km.) - 28 september
Loop gerust een keer vrijblijvend mee.
Aanmelden en meer informatie bij:
Lenie Lelie (06-44593991) of Anita van Keulen
(06-14986138)
We verzamelen om 09.30u op het Willemsplein
bij de halte van tramlijn 7 (Spido). We starten
hier de wandeling om 9.40u en eindigen bij het
Feyenoord stadion; met tram 23 gaan we weer
naar het Centraal station.
Natuurexcursie door Kralingse Bos
29 september
Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw is
begonnen met de aanleg van het park en de
(meeste) bomen zijn al 70 jaar. Dat betekent dat
vogels die oude bomen nodig hebben voor
nestgelegenheid zich er willen vestigen. De flora en fauna profiteert van aanleg en ecologisch
onderhoud van uiteenlopende kleinschalige
landschappen (zoals poelen, waterval, bosranden). In het kader van de Rotterdamse Parkenmaand, ga je met 2 IVN-Natuurgidsen op pad.
Startlocatie en -tijd: om 14.00-16.00 uur, op het
parkeerterrein langs de Prinses Beatrixlaan (Rotterdam), bij het hertenkamp en naast uitspanning De
Eekhoorn. Details vind je op de website. Meer informatie bij Liesbeth den Haan (06-47046122) en
Marius Huender (06-15084693).
Op avontuur in het Kralingse Bos (kinderen
6 tot 12 jaar) - 29 september
Inschrijving vereist
Terwijl de ouders door het bos wandelen, kunnen de kinderen op avontuur. Ze doen kleine
opdrachten en verkennen het leven in het bos.
Inschrijving is verplicht, via de email ivnrotterdam@gmail.com.
Startlocatie en -tijd: dezelfde als voor de deelnemers aan de natuurwandeling (zie hierboven).
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Wat deden we afgelopen maand
Natuurexursie door Hitland-Zuid
(10 augustus 2019)
De groep geïnteresseerden was zo groot, dat de
twee gidsen - Ruud Sterk (van St. Natuurvrienden Capelle e.o.) en Liesbeth den Haan (van
IVN Rotterdam e.o.) - besloten in twee groepen
te gaan lopen. We liepen kriskras door het gebied, ook het buitendijkse langs de IJssel. Bijzonderheid die we vonden was het Blaasjeskruid. Dit waterplantje ‘vangt’ onder water kleine waterdiertjes. Meer informatie over dit
vleesetende plantje is te vinden in het najaarsnummer van Klimop. We sloten deze afwisselende tocht af op het terras van uitspanning De
Dames.

Tips en wetenswaardigheden
Training ‘Natuurpaden maken’
21 september
Het maken en laten ontdekken van natuurpaden
biedt een schat aan mogelijkheden om een omgeving te verkennen en te beleven. Wat zijn
mogelijkheden en beperkingen bij natuurpaden? Welke vormen kun je gebruiken? Hoe
formuleer je geschikte, uitdagende opdrachtjes?
Vanuit de werkgroep DKV Zuid-Holland biedt
Ton Lommers deze training aan voor actieve
IVN-ers uit heel Zuid-Holland.
Locatie is het Duurzaamheidscentrum de Papaver (Korftlaan 6), in Delft.
Via deze link vind je alle informatie en een knop naar het aanmeldformulier: https://www.ivn.nl/provincie/zuid-holland/activiteiten/training-natuurpaden-maken.
Provinciale Ledendag voor alle IVN-leden in
Zuid-Holland - 23 november
Zaterdag 23 november vindt de Zuid-Hollandse
ledendag plaats! Een dag vol inspiratie en uitwisseling voor IVN-ers in Zuid-Holland. Dit jaar staat
het thema ‘Duurzaamheid als inspiratiebron voor
natuureducatie’ centraal. Hoe kan je hier praktisch
invulling aan geven binnen de IVN-afdeling? We
komen samen in De Polderij in Maassluis, een bijzondere locatie met rondom genoeg natuur om te
ontdekken. Wil je je graag alvast aanmelden? Dat
kan hier. Er is plek voor 50 deelnemers, dus:
spreekt het thema je aan, schrijf je dan op tijd in!
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Lokale vertrouwenscommissie ingesteld
Tijdens onze algemene ledenvergadering (ALV) van maart 2019 bespraken we hoe we met elkaar
omgaan en welk beleid om ongewenst gedrag of erger te voorkomen, we voeren. IVN Rotterdam en
omstreken volgt het landelijke IVN beleid ‘In veilige handen’. Dit beleid is in een brochure vervat,
die te vinden is op de IVN website (https://www.ivn.nl/in-veilige-handen-bij-ivn). De kern ervan is
opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van onze afdeling. De ALV heeft gesproken over hoe
wij met elkaar willen omgaan en over de preventie van ongewenst gedrag of erger. Ook heeft de ALV
de benoeming van twee vertrouwenspersonen goedgekeurd: Anita van Keulen en Chris Veerman.
Onlangs heeft het bestuur met hen werkafspraken gemaakt. Zij zijn te benaderen bij klachten over
het gedrag van leden onderling en jegens deelnemers aan IVN-activiteiten. ZIj zullen binnen 8 dagen
contact opnemen met de melder, zonodig gesprekken voeren met betrokkenen, een dossier aanleggen
(uiteraard vertrouwelijk) en het bestuur adviseren over de afhandeling. Overigens is ieder lid van
IVN verplicht om een vermoeden of signalen van seksueel misbruik te melden.
Anita is te bereiken via email anitavankeulen@upcmail.nl
Chris is te bereiken via email cverem48@gmail.com
Leermodule In Veilige Handen
Wil je zelf meer inzicht krijgen en leren hoe om
te gaan met ongewenst gedrag? Volg de module
‘In Veilige Handen’ die opgenomen is op het elearning platform ‘Leer je groen’. De module
duurt 45 minuten en is een waardevolle aanvulling op de brochure In Veilige Handen en bovenal: interactief. Je krijgt allerlei voorbeelden
en situaties voorgelegd, waardoor je je als vertrouwenspersoon/bestuurslid ook echt in kan
leven in situaties die zich voor kunnen doen en
hoe je dan kan handelen. Toegang tot ‘Leer je
groen’ gaat heel eenvoudig via Ons.IVN.nl - het
intranet van IVN. Als je hier bent ingelogd vind je, naast het tabblad ‘vereniging’ bovenaan, het tabblad ‘Leer je Groen’.

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. Wil je de Nieuwsbrief niet meer ontvangen, meld je dan hier af, onder vermelding van
‘afmelding Nieuwsbrief’.
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Onno’s tekening - meer op de website onder Uit de Pen

De volgende Nieuwsbrief (nr. 49)
verschijnt op 1 oktober.
Heb je een idee voor een (foto)bijdrage of een
tip voor een kort berichtje in de Nieuwsbrief?
Stuur die naar ivnrdam.redactie@gmail.com en
doe dat uiterlijk op 28 september.
Fotoverantwoording
De foto’s/illustraties (in volgorde van plaatsing,
per pagina) zijn gemaakt door Liesbeth den
Haan, Anita van Keulen; Liesbeth den Haan
(2x), Esmeralda Eggen; Liesbeth den Haan (3x);
IVN; Onno van Daalhuizen.

Steun ons en word donateur van onze
afdeling voor (minimaal) € 13 per jaar.
Doe mee en word lid voor € 24,- per jaar.
Huisgenootleden betalen € 7,50 per jaar.
Meld je aan via de afdelingswebsite
www.ivn.nl/afdeling/rotterdam-enomstreken
Of stuur een e-mail naar
ivnrotterdam@gmail.com, met de volgende
gegevens: naam, adres, woonplaats (en als
je wilt) ook je telefoonnummer.
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