1. Provinciale Ledendag IVN Zuid-Holland 2019
Zaterdag 23 november aanstaande vindt in Maassluis 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 IVNafdeling en bij jouw IVN-activiteiten?
Je kunt je hier aanmelden. Er is plek voor 50 deelnemers, dus: spreekt
het thema je aan, schrijf je dan op tijd in ! Meer weten? Klik op
https://www.ivn.nl/provincie/zuid-holland/activiteiten/provincialeledendag-2019 .
PROGRAMMA
09.30 - 10.00 u. Ontvangst met de
Watertafel
10.00 - 10.05 u. Welkom
10.05 - 10.30 u. De Zwerfinator aan het
woord
10.30 - 11.45 u. Duurzaam tafelen
11.45 - 12.00 u. Duurzame oogst
12.00 - 12.45 u. Lunch
12.45 - 13.00 u. Van binnen naar buiten!
13.15 - 14.30 u. Excursieprogramma naar
keuze met o.a.
•
'Proeven van een bijzonder bos'
•
'Natuur op bagger'
•
'....en nog meer!
14.30 - 14.45 u. Duurzame aankondigingen
voor 2020
14.45 - 15.00 u. Afsluiting
Hopelijk tot ziens op 23 november!
2. In de aanbieding! Cursusboekjes Vogelwerkgroep
Twee keer per jaar organiseert onze Vogelwerkgroep een cursus. In het
voorjaar heeft de vogelzang een centrale plaats. In het najaar besteden
we heel veel tijd aan de trek.
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Alle organisatorische details vindt de cursist terug in een verzorgd
cursusboekje dat hem of haar ter beschikking wordt gesteld.
Het grootste deel van het boekje is echter inhoudelijk ! In het najaar zien
we grote aantallen vogels naar het zuiden trekken. De cursist krijgt dit
niet alleen te zien tijdens de (4) excursies, maar kan ook zijn voordeel
doen met de inhoudelijke hoofdstukken in het boekje waarin een en ander
wordt uitgelegd. Dit in aansluiting op wat er tijdens de (3) theorieavonden wordt verteld. Ook een hoofdstuk over ganzen en andere
wintervogels ontbreekt niet.
In het voorjaar bevat het boekje vooral artikelen over het (herkennen)
van de vogelzang, over weidevogels en over de vraag hoe vogels vliegen.
Ook doen we dan een poging om opvallend gedrag van vogels te
verklaren.
Elk seizoen bestellen wij wat extra exemplaren van dit fraai geïllustreerde
boekje. Want: er is best vraag naar. Collega-organisaties nemen er bij
voorbeeld graag een voorbeeld aan (altijd goed). En ook als
voorlichtingsmateriaal over onze IVN-afdeling als zodanig bewijst het
regelmatig goede diensten.
Desalniettemin blijven er altijd wel een paar exemplaren over. Zonde om
weg te gooien! Zolang de voorraad strekt gaan we deze boekjes daarom
uitdelen. Op = op, zoveel is duidelijk. Interesse? Stuur een mail naar
Floris de Boer (florisdeboer@hotmail.com) en vermeld daarbij of je een
voorjaars- of een najaarsboekje wilt. Je hoort dan van ons wanneer je er
een tegemoet kunt zien.
3. Hugo
Woudenberg
genomineerd als
vrijwilliger van het
jaar 2019
Hugo Woudenberg –
vrijwilliger bij IVN en
Staatsbosbeheer –
was door de
Wassenaarse
Vrijwilligerscentrale
genomineerd als
vrijwilliger van 2019
voor zijn werk in
Lentevreugd. Helaas
werd hij het niet, maar de nominatie was eervol. Bij de prijsuitreiking op
11 oktober werd een film vertoond over het vrijwilligerswerk van een
aantal genomineerden. Ook werd daarvoor gefilmd in Lentevreugd waar
behalve Hugo Woudenberg ook Els Ganzevoort en Annemieke Jansen
werden geïnterviewd.
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4. Herfstactiviteiten Cronesteyn
Herfstkriebels? Die kan je kwijt in Polderpark Cronesteyn. We gaan weer
aan de slag.
Kom op de vrijdagen 1 november, 15 november en/of 29 november en
help mee om het park te onderhouden door middel van
snoeiwerkzaamheden.
Verzamelen om 9.30 uur bij de Tuin van de smid; het duurt tot 14.00 uur.
Trek stevig schoeisel aan en neem zelf je lunch mee. Je mag je
aanmelden via doeninpoldergroen@gmail.com
Onze eigen WAN begint ook weer in November. Contactpersoon Johan
Kieft, jjkieft@ziggo.nl.
En op zondag 24 november aanstaande is er van 13.00 - 15.00 uur de
volgende IVN-activiteit: Overwinterende vogels in Cronesteyn. Voor
volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar met hun begeleiders. Ook hier is de
Tuin van de smid weer de plek van samenkomst.

5. Bericht van de citizen science werkgroep ‘ ontdek natuur in je
buurt’
De werkgroep ‘ontdek natuur in je buurt’ heeft op 16 oktober jl voor de
tweede keer een workshop georganiseerd over het gebruik van
telefoonapps bij de herkenning en het registreren van de natuur. De
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workshop is in samenwerking met en
voor de leden van tuinvereniging ‘ons
buiten’ georganiseerd, leden van KNNV
en IVN waren ook welkom. Het aantal
aanmeldingen overtrof onze
verwachtingen. Om zeker te zijn dat
iedereen voldoende aandacht kreeg,
hebben we het aantal deelnemers tot
24 beperkt. Voor de beschikbare
plaatsen is er een wachtlijst. Het is
een geanimeerde en nuttige avond
geworden. Zodra de natuur in het nieuwe jaar een beetje ontwaakt, zullen
we een derde workshop over dit onderwerp organiseren. Als je ook mee
wilt doen, dan kan je je opgeven bij Maddy van Holland. Nadat we een
datum en plaats hebben vastgesteld, word je dan hiervoor uitgenodigd.
Opgeven kan bij: maddyvanholland@ ziggo.nl.

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2019/10
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 IVNafdeling 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”.

4

