Voorwoord van onze voorzitter
Beste IVN’er,
En toen was er corona. En gingen alle
door onze afdeling geplande activiteiten
niet door. Geen excursiewandelingen op
de eerste zaterdag van de maand, geen
korte natuurcursussen, geen lezingen,
geen afdelingsweekend, geen
natuurkofferbijeenkomsten, geen
veldlessen op de Landtong Rozenburg,
geen kindermiddagen in de duinen of op
camping ’t Weergors, geen excursies
voor het Zuid-Hollands Landschap of
Natuurmonumenten, enz., enz. Kortom,
het afdelingsleven is geheel stilgevallen.
Gelukkig zijn de coronamaatregelen in
Nederland niet erg streng en mag je wel
naar buiten. Met wat ‘verstand en beleid’
kun je alleen of met zijn tweeën de
natuur in en genieten. Want het is een
schitterend zonnig voorjaar met heldere,
vliegtuigloze luchten. Vogelzang wordt
nauwelijks nog gehinderd door
verkeerslawaai. En door het mooie weer
gebeurt alles in de natuur enkele weken
eerder dan gebruikelijk. Alleen gebrek
aan water kan nog roet in het eten
gooien. De nieuwe, rustige toestand
bevalt mij wel. Alleen jammer dat de
aanleiding zo vervelend is. En het moet
ook niet heel lang gaan duren.

Verderop in deze Nieuwbrief vind je de agenda
van de activiteiten voor leden. De eerste
geplande activiteit is een wandeling door het
Waterbos op 6 juni. Of het allemaal kan
doorgaan is op dit moment nog onzeker.
Hierover volgt op latere tijdstippen nader
bericht. Maar we blijven vooruitkijken en denken over leuke en interessante activiteiten in
de toekomst.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7
maart is bij het doornemen van de financiële
toestand van de afdeling afgesproken een
commissie in te stellen die gaat nadenken over
en voorstellen gaat doen voor nieuwe
activiteiten en projecten. Onze afdeling beschikt
over ruime financiële reserves en het is jammer
om al dat geld ‘werkloos’ op een bankrekening
te laten staan. Wellicht kunnen wij nieuwe,
leuke en nuttige educatieve zaken ondernemen.
De commissie rapporteert aan het bestuur. Heb
jij zin hier over mee te denken? Meld je dan
aan. Dat kan bij mij of bij een van de andere
leden van het bestuur. Een mooie uitdaging!
Veel plezier in de natuur en tot ziens,
Erik de Boer
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De wilde eend

Gerda Hos

Sinds jaren hebben wij een paartje wilde
eenden in de vijver. Elk voorjaar wachten Mari
en ik in spanning af of de woerd weer
terugkeert in Tinte. Meestal is het zo rond half
februari dat de woerd met een grote plons in
de vijver landt. Maar dit jaar hebben we hem
helaas nog steeds niet gezien en het loopt
toch al tegen het eind van de maand. Wij
vrezen dan ook met grote vrezen, want het
gaat niet zo goed met deze zwemeenden.

Lees meer….

Excursies en activiteiten in 2020
Zaterdag 6 juni

Wandeling Waterbos

09.30

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

Zaterdag 3 oktober

Wandeling
Mildenburgbos
Woensdag 14 oktober Thema-avond
“Schaapskudde” met
diner
Vrijdag 23 oktober –
Afdelingsweekend
zondag 25 oktober
Ransdaal, Zuid Limburg
Zaterdag 7 november Wandeling Spuimonding
west

09.30

Zaterdag 5 december

09.30

Snertwandeling Brede
Water

18.00

09.30

P-plaats Waterbos,
Duinen 7, Rockanje
P-plaats Langoed
Dordwijk,
Dordrecht
P-plaats Kwade
Hoek, Oostdijkse
weg- Het plaatje
Goedereede
P-plaats pont,
Nieuwendijk 1,
Zuid-Beijerland
P-plaats
Heveringen
Berkenrijsweg,
Oostvoorne
Ingang Hoflaan,
Oostvoorne
BC Tenellaplas

P-plaats
Zuidoordsedijk
West ten zuiden
van Zuidland
BC Tenellaplas,
Rockanje
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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

Morieljes in het Mildenburg

Wim Klok

Toen ik nog maar pas lid was van het IVN vond ik paddestoelen in het
Mildenburg en dat was niet in de herfst maar in het voorjaar. Ik had geen notie
dat er ook voorjaarspaddestoelen waren, maar Erik en Monique konden me al
snel vertellen dat dit morieljes moesten zijn.
Ik moest het maar niet teveel doorvertellen, zeiden ze, want ze zijn heel goed
eetbaar.
De eerste vindplek werd in de jaren daarna zo overwoekerd door wat plastic en
ook nog ijzeren vaten, dat ik ze daar niet meer heb gezien. Maar wel op een
andere plek in het bos.
In 2018 met een natte winter en een niet zo droog voorjaar als nu waren er
tientallen!
Vorig jaar op dezelfde plek heb ik er geeneen kunnen ontdekken wat verklaard
zou kunnen worden uit de droge zomer en relatief droge winter ervoor.
Voor dit jaar had ik goede hoop, winter 2019/2020 was toch behoorlijk nat. Maar
tot nu toe heb ik er maar 1 kunnen ontdekken. Misschien als er alsnog wat
neerslag gaat vallen…..

Strandbroeders Voorne

Ad ‘t Hart

Er zijn een aantal vogelsoorten die het prettig vinden om op het strand te broeden. Gewoon
een eenvoudig kuiltje tussen de schelpjes op het witte warme zand volstaat voor hen om
eitjes te leggen, dit kan dan zo als warm nestje dienen voor hun kroost. Deze soorten worden
ook wel aangeduid als strandbroeders, een naam die verder weinig toelichting behoeft.
Lees meer…….

