Groeningen, 25 maart 2020

Beste IVN'er,
Hierbij in een fris jasje: de Groeningen lente-nieuwsbrief.
Helaas is onze realiteit nu het Corona-virus. Dus heeft het IVN in ieder geval tot 1 juni alle
activiteiten stopgezet. U krijgt uiteraard bericht als er weer activiteiten worden opgestart.
Maar de natuur gaat gewoon verder en het is mooi om te zien dat veel IVN'ers nu tijd hebben om
vaker de natuur in te gaan. Een dagelijkse dosis groen is gezond voor lichaam én geest, hopelijk
kunnen we dat blijven doen. Daarbij is het wel belangrijk om je aan de actuele richtlijnen van het
RIVM en de overheid te houden. Alleen naar buiten als je geen klachten hebt en ook buiten geldt:
1,5 meter van elkaar en vermijd drukke plekken.
Veel leesplezier gewenst en sterkte in deze moeilijke tijden!
De Groeningen redactie

Actueel
Interim voorzitter
We hebben ook goed nieuws. Er is een interim voorzitter
voor onze IVN-afdeling. Gerard Smeding, coördinator van de
Werkgroep stadsecologie, neemt deze taak op zich tot er
een nieuwe voorzitter is gevonden en geïnstalleerd. Want de
vacature voor voorzitter blijft!

Beleid rond coronavirus
Naar buiten gaan is gezond, altijd, maar zeker ook nu tijdens
de coronacrisis. Houd hierbij altijd de (sociale)
hygiënemaatregelen in acht. IVN speelt de komende tijd in
op de behoefte aan natuur op een verantwoorde manier: met
focus op natuur in en rondom het huis. Bron: IVN Stuifmail

Natuur
Doe mee aan MUS in stad en dorp!
MUS - Meetnet Urbane Soorten. Niet alleen het tellen van
mussen maar van alle stadsvogels.
Jan Schoppers van SOVON over deze laagdrempelige
vogeltelling en over de trend van Wilde Eend, Grote Bonte
Specht, Tortelduif en Huismus. Nieuwe tellers welkom!
Lees meer ...

Wat MUS laat zien
Wat MUS laat zien: Zwarte roodstaart zoekt
nieuwbouwwoning!
Lees meer ...

Verslag vogelexcursie Gasterse
duinen
In onze nabije omgeving zijn veel leuke natuurgebieden te
vinden om je hobby uit te leven. Zo ook de duinen nabij
Gasteren.
Lees meer ...

Natuur digitaal
Wat links 'ter lering ende vermaeck'. Thema vogels:
- Vogeldagboek - De natuurdagboeken van Adri de Groot.
- Vogelbescherming Nederland - Online vogelgids.
- Xeno-canto - Een gigantische vogel-geluidsbibliotheek.
- De Bibliotheek Online - B.v. De Goudvink - Achilles Cools

Ontdekkingsreis door je tuin
De scholen zijn gesloten, de kinderen thuis en het zonnetje
breekt door. Wat doe je dan? Op ontdekkingsreis door de
tuin! De boswachters van Staatsbosbeheer hebben
opdrachten verzameld die je in je eigen omgeving kunt doen.
Bekijk hier allerlei doe-opdrachten en zoekkaarten. Bron: IVN
Stuifmail

Over IVN

Liever geen nieuwsbrief?

IVN verbindt mens en natuur. We laten 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.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of
donateur bent van IVN Groningen Haren.
Stelt u deze nieuwsbrief niet op prijs, dan
kunt u zich hier afmelden.

www.ivn.nl
www.ivn.nl/afdeling/groningen-haren
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