1. Brief van het bestuur
Beste leden,
Enkele woorden van het bestuur in deze bijzondere tijden om jullie sterkte en geduld te
wensen. Het volledig stilleggen van onze binnen- en buitenactiviteiten (tot nader order), het
uit- of afstellen van de cursussen en ALV zijn goed te verdedigen, maar doet ons ook pijn. Blij
worden we echter als we zien dat wij Nederlanders, onder grote druk, in staat zijn de
handen in elkaar te slaan en ons gedrag te veranderen. Blij worden we van de vele emails die
wij van jullie ontvangen en het gevoel dat we samen sterk zijn en veel aankunnen.
Je vergeet snel, dat er een fase was dat de bovengrens van sociale activiteiten op 100
personen stond, de scholen nog open waren en onze ALV nog niet was uitgesteld. Het
bestuur besloot goed te luisteren naar Overheid en RIVM. In die periode ontvingen wij veel
reacties en advies. Dank daar voor, we luisteren naar jullie. Fantastisch om de vele emails te
lezen van de vogelwerkgroep, die in de startblokken stond om de cursus Vogels en hun Zang
te starten. Dank voor de reactie en steun van de organisator van de cursus Natuur in de
Lente.
Alles klaar, veel aanmeldingen en dan afzeggen is niet makkelijk. Het prachtige
samenwerkingsinitiatief tussen ons en het Synfonietta orkest uit Voorschoten met Vogels in
de hoofdrol moest ook gestopt worden. Dat ging razend snel met groot begrip voor de
situatie en in de hoop dat we
volgend jaar een nieuwe poging
gaan doen. De grootste indruk
maakte een email van een van
ons, werkzaam in de IC van het
LUMC. Hij berichtte dat het
geleidelijk spannend werd, maar
dat op 14 maart de IC extra was
opgetuigd om de verwachte
drukte het hoofd te bieden.
“Ach” schrijft hij, doelend op
onze activiteiten, “volgend jaar
een nieuwe lente”.
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Door de Corona crisis wordt al het sociale verkeer drastisch beperkt. Dat heeft veel gevolgen
voor communicatie binnen IVN en binnen de IVN afdelingen. Hoe organiseer ik nu
bijeenkomsten? Hoe kan mijn werkgroep wel met elkaar in contact blijven in deze periode?
Op welke alternatieve manieren zou ik toch een ALV kunnen organiseren? Het belangrijkste
is dat we goed met elkaar in contact blijven en samen zoeken naar de beste oplossingen. Als
bestuur gaan wij bijvoorbeeld onderzoeken of werken met ZOOM, een oplossing kan bieden.
ZOOM is een software tool waarmee je met veel (of weinig) mensen efficiënt en gemakkelijk
online bijeen kan komen.
Maar niets vervangt natuurlijk onze ALV, die was gepland op 25 maart. Een belangrijke
bijeenkomst als het bestuur verantwoording aflegt voor hun werk. Een bijeenkomst om
afscheid te nemen van Wouter Gerstel en hem te bedanken voor zijn inzet al die jaren. Een
bestuurswissel. Een zeer belangrijke ALV, omdat we samen moeten besluiten welke
projecten een stevige financiële input verdienen.
Voor jullie informatie, op OnsIVN1 is een nieuwe groep aangemaakt over IVN en de Corona
maatregelen. De communicatie over dit onderwerp binnen IVN vindt grotendeels plaats via
dit kanaal. Eenmaal lid van deze groep (je kan jezelf toevoegen) kan je zelf ook berichten
plaatsen, vragen stellen of ideeën delen. Heb je al een keer ingelogd op OnsIVN? Dan kun je
er via deze link direct naartoe. Ben je nooit eerder actief geweest op OnsIVN? Dan kan je je
aanmelden via deze link. Op de homepage van OnsIVN zoek je vervolgens naar de button
‘groepen’. Kom je er zelf niet uit? Bel of mail dan even naar Tonja van Gorp/
t.van.gorp@ivn.nl
Vanuit een aantal IVN afdelingen kwam
een terechte vraag: Wat kunnen we als
IVN het Nederlandse publiek bieden, nu
zoveel excursies en activiteiten niet door
kunnen gaan? Uit deze belangrijke vraag
zijn brainstorm sessies tussen IVN
medewerkers en vrijwilligers ontstaan én
het initiatief om de landelijke campagne
#groenomtedoen te lanceren. Met deze
campagne wil IVN mensen in Nederland
tijdens de Coronacrisis ondersteunen met
een stukje groene inspiratie. Veilig, vrolijk
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OnsIVN is een intranet, een communicatie-kanaal tussen IVN'ers onderling en ook tussen
hen en de beroepskrachten.
Onderaan iedere pagina van IVN staat een lichtgroen deel.
> Kies "Inloggen & Help".
> Kijk naar het 3e item (OnsIVN).
Je kunt er inloggen via OnsIVN aan de linkerkant.
Je kunt een beschrijving inzien via "Wat is OnsIVN (intranet).
Je kunt je "Aanmelden voor gebruik van OnsIVN". Dit hoeft maar eenmaal, de volgende
keren kun je gewoon inloggen.
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en makkelijk om thuis, in je tuin of op je balkon uit te voeren. Voor deze campagne is op
OnsIVN ook een werkgroep #groenomtedoen aangemaakt. Hierbij doen wij de oproep om al
jouw ideeën, tips en beschikbare materialen te delen voor deze campagne. Omgekeerd kan
je alle berichten, filmpjes en tips die gedeeld worden via deze campagne ook weer delen
met anderen.
Belangrijk is dat we ons aan de richtlijnen houden. Goed afstand houden zodat we elkaar
spoedig weer de handen kunnen schudden en elkaar omhelzen. Het bestuur is er van
overtuigd dat als we later terugkijken naar deze crisis, we kunnen zeggen dat onze leden
elkaar goed in de gaten hielden en het beste maakten van bijzondere tijden.
We hopen dat deze Nieuwsbrief jullie enige afleiding zal geven. Blijf gezond en heb geduld.
Het bestuur van IVN Leidse regio

2. Informatie over “#Groen om te doen”: elke dag een tip om van de natuur genieten
Het coronavirus vraagt veel van ons. Een nieuwe manier van (thuis)werken, kinderen die
ineens thuis zijn en vakanties en uitjes die wegvallen. We ervaren onrust en onzekerheid
over onze gezondheid, en de gezondheid van familie en vrienden. Juist in zo'n periode is het
belangrijk om goed voor jezelf én voor elkaar te zorgen. De natuur helpt hierbij. Dat kan heel
corona-proof: in je huis, in je tuin of op je balkon. Plan een vast groen moment in je
dagelijkse routine, bijvoorbeeld tijdens je lunchpauze. Even je hoofd leegmaken, wat groens
doen en tot jezelf komen. Neem elke dag de tijd om van de natuur te genieten en laat je
gedachten opbloeien tot creatieve ideeën!
Doe je mee?
Met #groenomtedoen bieden we je graag inspiratie om corona-proof te genieten van de
natuur. Veilig, vrolijk en makkelijk om thuis, in je tuin of op je balkon uit te voeren. Elke dag
vind je op deze website een nieuwe groene tip!
Deel jouw dagelijkse natuurmoment via Instagram en of Facebook met #groenomtedoen en
tag @ivnnatuureducatie.
Wil je alle tips lekker overzichtelijk in je mail ontvangen? Meld je dan aan voor onze
wekelijkse nieuwsbrief.
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3. Wat heeft het Corona virus met de natuur te maken?
Het nieuwe coronavirus (officieel SARS-CoV2 genoemd), behoort tot dezelfde virusfamilie als
het SARS-virus. Beide virussen komen in allerlei varianten voor bij verschillende soorten
vleermuizen. Het coronavirus is een zoönose, wat betekent dat de ziekte van dier op mens
kan worden overgedragen. Onduidelijk is nog of dit virus direct vanuit vleermuizen komt of
via een ander zoogdier in de mens is terechtgekomen. Resultaten van onderzoek naar de
oorsprong van het virus suggereren dat de eerste patiënten het virus op een markt in Wuhan
(China) hebben opgelopen. Bij het schubdier, een exotische diersoort, is een coronavirus
gevonden dat heel veel gelijkenis vertoont met COVID-19. Op dit dier wordt in China soms
illegaal gejaagd en daarna verhandeld voor - volgens oude gewoontes - bereiding als
delicatesse of de vermoedelijke medicinale effecten van zijn schubben. Het is goed mogelijk
dat COVID-19 via deze tussengastheer is overgesprongen naar de mens. Bron: Wageningen
Bioveterinary Research (WBVR).
4. Hoe komen we door deze tijd heen? Nog
een paar tips.
Lieve mensen,
Wij denken aan jullie - onze leden - en hopen
dat jullie en je dierbaren gezond zijn en
blijven. En dat jullie deze ongekend moeilijke
tijden zo goed mogelijk doorkomen. De lente
en de zon trekken zich niets aan van onze
grote zorgen; ze zijn op dit moment op hun
best. Hopelijk is dit een beetje troost voor
hen die naar buiten kunnen kijken of naar
buiten kunnen gaan!
Om elkaar op te beuren zijn overal prachtig initiatieven ontstaan om deze tijd door te
komen. Om er een paar te noemen: poëzie online, vermakelijke en mooie filmpjes, de
Kinder-beertjestocht en de Vogelbescherming met Beleef de lente. De nieuwsbrief Stuifmeel
van de landelijke IVN vraagt om hulp bij het maken van lessen voor leerkrachten bij hun
natuuronderwijs. En ook onze leden maken mooie dingen.
De werkgroep ‘ Merenwijk’ kwam met een actueel alfabet:
https://merenwijkpark.wordpress.com/doe-.
De werkgroep ’Ontdek natuur in je buurt ‘ heeft een aantal quizzen op hun website gezet
waarmee geoefend kan worden hommels te leren kennen. Dit als voorwerk voor de
Nationale bijentelling op 18/19 april
https://sites.google.com/view/ontdeknatuur/komende-activiteiten?authuser=0 .
Ook leuk (zie blz. 5): de zoekkaart vogelgeluiden van onze eigen Dick de Vos.
Probeer gezond te blijven. Zodra we bericht van de overheid krijgen dat bepaalde
activiteiten weer opgestart mogen worden, zullen we op onze website vermelden met
welke activiteiten we weer gaan beginnen en waar dat gaat plaatsvinden.

4

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2020/4
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/leidse-regio. Ook goed: www.ivn.nl/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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