1. Uitnodiging voor “Vogelspecial” op dinsdag 17 september 20:00 uur
Elk jaar is de vogeltrek weer een fascinerend fenomeen. Welke vogels zijn dat en hoe herken
je ze? Waarom komen ze vandaan en waar gaan ze naar toe? Waarom trekken ze die soms
enorme afstanden? En hoe weten we dat allemaal?
In een boeiende lezing, met filmbeelden, foto’s en geluiden, gaat IVN-gids Dick de Vos op
dinsdagavond 17 september aanstaande in op deze en andere vragen.
De presentatie, waarvoor wij je bij deze hartelijk uitnodigen, vindt plaats in het Wellant
College, Lange Voort 70, 2341 KD te Oegstgeest.
Dick heeft, met mede-auteur Sam Gobin, recent de Veldgids Vogelzang uitgebracht en is
auteur van een reeks andere boeken over natuur en vogels. Deze zijn na de lezing met
korting te koop.
De ervaring leert dat de jaarlijkse “Special” van onze Vogelwerkgroep (VWG) snel
“uitverkocht” is. Er kunnen ongeveer 70 personen in de zaal en vol = vol. Geef je daarom zo
snel mogelijk op voor deze avond, door een mailtje te sturen naar de secretaris van de VWG,
Caroline Grimbergen (ivnvogels@gmail.com). IVN-leden en leden van het KNNV afdeling
Leiden e.o. hebben na aanmelding gratis toegang. Aangemelde introducees en anderen
betalen bij de ingang € 5,00.
2. Training Natuurpaden op 21
september in Delft – Kom je ook?
Natuurpaden bieden een schat aan
mogelijkheden om een omgeving
te verkennen en te beléven. Wat
zijn mogelijkheden en beperkingen
bij natuurpaden? Hoe formuleer je
geschikte, uitdagende opdrachtjes?
Om daar achter te komen
organiseert de werkgroep DKV een
training op 21 september in Delft,
in samenwerking met IVN Delft en
IVN Zuid-Holland. De training
wordt geleid door Ton Lommers.
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De training is geheel gratis. Nieuwsgierig? Voor meer informatie, klik hier, voor aanmelden,
klik hier

3. De herfstcampagne staat voor de deur!
Goed nieuws! Dit jaar hoef je je als afdeling niet aan te melden voor het herfstpakket – elke
afdeling ontvangt dit pakket automatisch. Eind september worden de pakketten bezorgd.
Ben je van plan om een najaar activiteit te organiseren? Plaats je activiteiten, net als altijd
vooral op de website. Wil je dat jouw activiteit ook op de campagnewebsite terecht komt,
kies dan bij ACTIVITEIT: herfstactiviteit. Is jouw afdeling van plan om een
paddenstoelencursus geven? Op Ons IVN staat een inkijkexemplaar van een
paddenstoelencursus. Op dezelfde plek vind je ook alle docentmaterialen die je als docent
ter voorbereiding en tijdens de lessen kunt gebruiken. Deze materialen zijn kosteloos te
downloaden.

4. Save-the-date! Zaterdag 23 november – Provinciale Ledendag voor alle IVN-ers in ZuidHolland
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 jouw IVN-afdeling en bij jouw IVN-activiteiten? 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!

5. Module 'In veilige handen' is online
Op het e-learning platform Leer je Groen is een
nieuwe module 'in veilige handen' geplaatst. De
module gaat vooral over seksueel grensoverschrijdend
gedrag. Maar een omgeving kan op meer manieren
onveilig zijn, bijvoorbeeld door pesten of discriminatie.
In de module leer je hoe je grensoverschrijdend gedrag
herkent; wat je doet als je denkt dat er iets niet klopt;
wat je kunt doen aan een onveilig gevoel en hoe je het
ongewenste gedrag bespreekt. De module past heel
goed bij de invoering van “in veilige handen” beleid en
is geschikt voor iedereen. Elke IVN-er heeft toegang tot
het platform Leer je Groen, waar je nog veel meer
praktische en inhoudelijke modules kunt vinden. Je
kunt dit platform ook bereiken via ons.ivn.nl. Heb vragen over het platform Leer Je Groen?
Neem dan contact op met Tonja van Gorp / t.van.gorp@ivn.nl / 0629730170
Nieuwe rondleiders gezocht voor de landgoederen Huys te Warmont en Oud Poelgeest.
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6. Versterking gevraagd gidsengroep Huys te Warmont en Oud-Poelgeest
Na het behalen van de natuurgidsencursus in 2013 hebben wij (Anneli ter Mors Meijer,
Jolanda de Vries en Romke Viet) ons aangemeld als nieuwe gidsen op Huys te Warmont en
Oud Poelgeest. We beschikten toen over 12 gidsen. In de afgelopen jaren is er gemiddeld elk
jaar een gids gestopt met het geven van rondleidingen. Sinds deze week beschikken we nu
over nog 6 gidsen en dan wordt het geven van 9 rondleidingen op 2 landgoederen en
precaire zaak. We zijn dus op zoek naar versterking. Wie wil ons helpen met het verzorgen
van 2 à 3 rondleidingen per jaar
op deze prachtige
landgoederen? De
rondleidingen vinden plaats op
de eerste zondag van de
maanden april, mei, juni,
september, oktober en
november in Huys te Warmont.
In Oud Poelgeest verzorgen we
2/3 rondleidingen in maart,april
en september. Over
belangstelling voor deze
rondleidingen hebben we niet
te klagen, deze varieert van 8
tot 40 gasten per wandeling.
Wie komt ons team versterken?
Heb je belangstelling of wil je meer weten? Mail dan naar: romke.viet5@gmail.com.

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2019/8
Redactie: Floris de Boer, Wietse Roodenburg en Hans ter Mors. De Nieuwsbrief komt uit bij
voldoende nieuws. Wie géén prijs stelt op deze Nieuwsbrief kan dit melden aan de secretaris van de
IVN Leidse regio, Ria Fijn van Draat (ivnleiden@hotmail.com). De site van onze IVN-afdeling is:
https://www.ivn.nl/afdeling/leiden.
In de maanden januari, mei en oktober verschijnt het gezamenlijke periodiek van de IVN Leidse regio
en de KNNV Leiden e.o. “Bladgroen”.
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