Voorwoord van onze voorzitter
Beste IVN’er
Zaterdagmorgen 7 maart houdt onze
afdeling haar jaarlijkse Algemene
LedenVergadering. De vergadering
begint om 9.30 uur in Bezoekerscentrum
Tenellaplas. De agenda en het verslag
van de ALV van vorig jaar zijn je onlangs
per e-mail toegestuurd. In deze
Nieuwsbrief vind je de overige
vergaderstukken: het jaarverslag 2019
en de plannen 2020, het financieel
verslag 2019 en de begroting 2020, een
concept huishoudelijk reglement met de
daarbij behorende gedragscode. Dit
nieuwe huishoudelijk reglement werd
noodzakelijk na het invoeren van onze
nieuwe statuten twee jaar geleden. De
gedragscode hangt samen met het IVNbeleid met betrekking tot het werken met
minder weerbare personen (kinderen,
jeugdigen, gehandicapten,
(dementerende) ouderen).

Wat brengt deze Nieuwsbrief nog meer? Onder
andere een aardig verhaal van Gerda Hos over
de rode Amerikaanse rivierkreeft en de
Europese rivierkreeft. Verder informatie over de
korte natuurcursussen die wij in 2020, samen
met de KNNV Voorne, verzorgen. En over de
lezing die Gwenaël Hanon van ARK
Natuurontwikkeling op woensdagavond 18
maart geeft over het Haringvliet en de
mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Kijk ook
even goed in de activiteitenkalender: er staat
allerlei interessants te gebeuren de komende
maanden!
Tot ziens bij een van onze activiteiten,
Erik de Boer
Fincieel jaarverslag 2019 en begroting 2020
Op onze website onder contacten vind je de
snelkoppeling naar oa het huishoudelijk
reglement en gedragscode vrijwilligers.
IVN website contacten

Neem kennis van de stukken en kom
naar de vergadering. Dan weet je hoe
jouw IVN ervoor staat en waar het mee
bezig is. Natuurlijk wordt er gezorgd
voor koffie, thee en heerlijke koek. En
mocht dit allemaal nog niet genoeg zijn
om te komen? Na de pauze vertelt Ad ’t
Hart aan de hand van door hemzelf
gemaakte natuurfoto’s, verhalen over
leuke, wetenswaardige en ontroerende
momenten die hij in de natuur heeft
meegemaakt. Kortom, het wordt zeker
interessant.

Facebook pagina van Strand in zicht

Facebook pagina van onze afdeling.

Activiteiten op onze website

De nieuwsbrieven worden ook gepubliceerd op
de website van onze afdeling.
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Rode Amerikaanse Rivierkreeft

Gerda Hos

Het is al weer december met zijn natte, mistroostige en donkere dagen voor de kerst. We zijn
net terug uit Suriname alwaar we 3 weken in de mooie jungle hebben doorgebracht. Geweldig
en lekker relaxed. Waarom zou je je ook druk maken, zeker met die tropische temperaturen.
Daar knapt een mens echt van op. Hoogtepunt van deze reis was de beklimming van de
Fredberg (240 m.), slapen in een hangmat in de openlucht en het spotten van het zeldzame
oranje rotshaantje.
Lees meer….

Excursies en activiteiten in 2019
Zaterdag 7 maart
Woensdag !8 maart
Woensdag 25 maart

Zaterdag 4 april

ALV en "Plezier in
natuurfotografie"
Lezing “Haringvliet en
natuurontwikkeling”
Thema-avond
“Schaapskudde” met
diner
Wandeling Waterbos

09.30

BC Tenellaplas

Ad

20.00

BC Tenellaplas

18.00

BC Tenellaplas

Erik
Aanmelden
Erik, Wim
Aanmelden

09.30

P-plaats Waterbos, Wim Klok
Duinen 7, Rockanje
Simone
Aanmelden
EIC Mainport,
Wim,Wim
Noordzeeweg 6,
Rozenburg
P-plaats
Erik
Visserhang 2, Hank Aanmelden
Sipkesslag, zijde
Simone
Duinzoom,
Aanmelden
Oostvoorne
via website
ZHL
P-plaats Langoed
Erik
Dordwijk,
Aanmelden
Dordrecht
P-plaats Kwade
Ad
Hoek, Oostdijkse
weg- Het plaatje
Goedereede
P-plaats pont,
Ad, Erik
Nieuwendijk 1,
Zuid-Beijerland
P-plaats
Simone
Heveringen
Aanmelden
Berkenrijsweg,
via website
Oostvoorne
ZHL

Vrijdag 24 – zondag
26 april
Zaterdag 2 mei

Afdelingsweekend
Ransdaal, Zuid Limburg
Wandeling Landtong
Rozenburg

Zaterdag 6 juni

Kanoën in de Biesbosch

10.00

Zaterdag 13 juni

“Slootjesdagen”
Waterdiertjes
kindermiddag

14.00

Zaterdag 4 juli

Wandelexcursie
Landgoed Dordwijk

10.00

Zaterdag 1 augustus

Wandeling Kwade Hoek

09.30

Zaterdag 5 september Wandelen Tiengemeten

09.45

Zondag 20 september Duinendag postentocht

12.00

09.30

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

Beste IVN’er,
Woensdagavond 18 maart organiseert onze afdeling, in samenwerking met IVN GoereeOverflakkee en de KNNV Voorne, een lezing in Bezoekerscentrum Tenellaplas. Het
onderwerp is het Haringvliet en de mogelijkheden voor natuurontwikkeling. De lezing wordt
verzorgd door Gwenaël Hanon van ARK Natuurontwikkeling en start om 20.00 uur. De
toegang is gratis. Aanmelden is verplicht en kan gebeuren per e-mail bij mij:
erik.adeboer@upcmail.nl
Hieronder volgt enige informatie over de inhoud van de lezing en over Gwenaël Hanon.
“De Zuidwestelijke Delta als toegangspoort; ten zuiden van Hoek van Holland monden onze
grote rivieren uit in de Noordzee. Kustnatuur komt samen met riviernatuur, de rivier sterft
letterlijk in de armen van de zee. Het getij op de Noordzee zorgt voor een getijslag op Rijn en
Maas tot aan de Biesbosch en Gorinchem. Het zoete rivierwater gaat in de Nieuwe Waterweg
langzaam over in zout zeewater. Een proces dat ook in het veel natuurlijkere Haringvliet
mogelijk is. In 2018 zijn de Haringvlietsluizen op een kier gegaan. ARK Natuurontwikkeling
heeft samen met de Droomfonds-partners dit aangegrepen om de ooit zo unieke deltanatuur
van het Haringvliet weer nieuw leven in te blazen. Maar we zijn niet klaar, er liggen namelijk
nog volop kansen in het Haringvliet. Wat willen we bereiken in het Haringvliet? Hoe kunnen
we, door met natuurlijke processen te werken en ze de ruimte te geven, zorgen voor meer
biodiversiteit én een toekomstbestendige delta? Waarom is natuureducatie zo belangrijk?
Gwenaël Hanon is marien bioloog bij ARK Natuurontwikkeling en werkt aan
natuurontwikkelingsprojecten in de Zuidwestelijke delta en Noordzee. Hij zal meer vertellen
over het grote plaatje en heersende natuurlijke processen in de delta en hoe ARK als
organisatie, met enkele voorbeelden van projecten, ook hier aanjager is van wilde natuur.”
Met vriendelijke groet,
Erik de Boer
06-19019010

Fluisterboot
Van de voorzitter van de Stichting Fluisterboot Voorne-Putten ontvingen wij het volgende
bericht met daarin een oproep voor aanmelding van gidsen. Indien je je aanmeldt bij de
Fluisterboot wil het afdelingsbestuur graag dat je ons daarvan even op de hoogte brengt.

Ik wil mij even voorstellen, ik ben voorzitter van de stichting Fluisterboot Voorne-Putten. Wij
hebben 2 fluisterboten in de vaart, een "de IJsvogel" op de boezem in Spijkenisse die vaart
vanaf het gemaal/molen in Spijkenisse naar het Oostenrijk/wijngaard bij Biert. De ander
Bernisse, vaart op de Bernisse vanaf Zuidland.
Beide boten zijn elektrisch aangedreven en worden gevaren door ervaren schippers samen
met een gids.
En de laatste is de reden dat ik aanklop bij u, wij zoeken gidsen die een mooi, leuk, leerzaam,
interessant verhaal kunnen vertellen over de natuur waarlangs gevaren wordt. Die wat kunnen
vertellen over de vogels die je ziet, over planten en dieren langs de kant. Uiteraard mag er ook
het eea verteld worden over geschiedenis en andere interessante zaken. Hier hebben we een
handboek voor dat gebruikt kan worden door de gidsen.
We gaan diverse thematochten organiseren, onder andere vogel, vleermuis en andere natuur
tochten en daar hebben we nu juist die IVN natuurspecialisten voor nodig.

Vriendelijke groet
Fred Lorsheijd
Stichting Fluisterboot Voorne-Putten
Fred-lorsheijd@hotmail.com

