1. Bericht van het bestuur
Hoe reageer je als gids op de e-mail van het bestuur, waarin wordt aangekondigd dat de
activiteiten per 1 juli weer worden opgestart? Een gevoel van “eindelijk kunnen we weer aan
de slag”? Of toch een gevoel van zorg? Zorg voor jezelf of voor jouw familie, omdat je zelf
kwetsbaar bent of omdat mensen in je omgeving dat zijn? Omdat je geen risico wilt lopen?
Zorg omdat je het nog veel te vroeg vindt en wil wachten op de gevolgen van de
versoepeling? Als bestuur zeggen we dat niemand zich verplicht moet of hoeft te voelen om
te gidsen of een cursus te geven. Als er maar enige twijfel of welke reden dan ook is
waardoor je het opstarten van activiteiten toch te vroeg vindt, begrijpen wij dat!
De gidsen die met een groep de natuur in willen, zullen moeten nadenken hoe dat aan te
pakken. Zij kennen immers het gebied als de beste. Is het excursiegebied wel geschikt? Kan
je de regels voor onderlinge afstand respecteren tijdens de schemer en avond wandelingen,
in excursies over smalle weggetjes? En met hoeveel deelnemers kan je op stap? Een strak
protocol van het bestuur mag misschien wel van nut zijn; vaak zijn het de specifieke
kenmerken van een natuurgebied die een beslissing beïnvloeden.
Mocht je er voor kiezen om de natuur in te gaan, check dan de website van de
natuurorganisatie of beheerder van het gebied waar je heen wilt gaan voor de laatste
informatie. Bepaal als gids hoeveel deelnemers je kan en wil meenemen. Aanmelden voor de
excursie is verplicht (via mailadres, vol is vol). Laat Ria de uitnodiging voor de excursie op de
website zetten. Houd ook rekening met de volgende punten:
• Leg bij de start de regels uit. Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
• Kijk op welke plekken je wilt gaan staan en hoe je dan de groep om je heen verspreid
neer zet, zodat toch iedereen je verhaal goed kan horen. Stel vast welke
onderwerpen/plekken niet te combineren zijn met de nieuwe regels; Gebruik
elementen die juist wél werken op 1,5 meter afstand.
• Sluit de excursie af met een paar (dank-)woorden over het gevolgde protocol en bied
desinfectie aan.
Graag blijven we in contact met onze gidsen. Laat ons weten hoe jij denkt de excursie te
organiseren, zodat ook anderen kunnen leren. Maar bovenal, beste leden, blijf gezond en
geniet van de prachtige natuur.
Wietse Roodenburg,
voorzitter
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2. Fotowedstrijden
In de vorige nieuwsbrief kondigden wij twee fotowedstrijden aan: één voor de mooiste
foto’s van en in de tuin en het balkon; de tweede als “verbeelding” van creativiteit in tijden
van Corona. Het idee was om de uitslag van de eerste wedstrijd, die over tuinen en balkons,
al in deze nieuwsbrief te plaatsen. Achteraf was dat een beetje te ambitieuze inschatting.
Het schuift dus een maandje op!
En dan nog even ter herinnering dit. Voor de tweede wedstrijd was (en is!) er wat meer tijd,
namelijk tot 30 juni 2020. Hoe gaat u om met de virus regels? Maak er een mooie foto van
en deel die met de lezers van onze IVN Nieuwsbrief. Graag de foto’s insturen naar
ivnleiden@hotmail.com. We plaatsen bijzondere en originele foto’s in de Juli Nieuwsbrief en
belonen de winnaars met een Groene Boekenwinkel bon.
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3. Kauwtjes en rozenkevers
Kauwen zijn best brutale vogels. Ze zijn goed in het inschatten van gevaren. Zit je achter het
stuur van je auto en tref je het dat er houtduiven op de openbare weg zitten, dan kan je
maar beter vaart minderen. Want houtduiven zijn laat – soms: te laat – met het wegvliegen.
Dat kan slecht aflopen voor deze grijze schommelaars. Nee dan kauwen! Ze houden met hun
arrogante lichtblauwe oogjes alles en iedereen scherp in de gaten. Maar als het om eten
gaat laten ze - zo nodig - ook alles en iedereen dichterbij komen. Pas op het laatste moment
vliegen ze op of hippen ze
nonchalant opzij.
Energiebesparing!
Op mijn gazon heb ik
tegenwoordig kauwen.
Soms wel vijf tegelijkertijd.
En ze komen niet omdat ze
mij of mijn huisgenoten zo
sympathiek vinden. Nee, ze
loeren op een klein bruin
kevertje, namelijk de
rozenkever. Ik vind dat
mooie beestjes. Ze hebben
fraaie goud-bruine
dekschilden en een
glimmend zwarte kop. De
levenscyclus van de
rozenkever bestaat uit vier stadia: ei, larve (of engerling), pop en kever. De kevers komen in
deze tijd uit hun pop én uit de grond gekropen en vormen kennelijk een aantrekkelijk
voedselsupplement voor de kauwen.
De engerlingen van rozenkevers (of Johanneskevers) heten schadelijk te zijn. Ze knagen aan
wortels van siergewassen, in mijn geval dus de grasmat. Foei Phyllopertha horticola! Je lijkt
wel een meikever zo, of een junikever! Dat klopt trouwens ook, want ze horen allemaal tot
de familie van de bladsprietkevers. Het is al weer een hele tijd terug dat Reinhard Meij zong:
Es gibt keine Maikäfer mehr. Schadelijk die meikevers! Bestrijden dus. Gifspuiten, die je
buiten bereik van kinderen moet houden. U kent dat. En u weet ook hoe dat uit de hand
gelopen is. Rozenkevers kunnen door hun vraat aan de wortels incidenteel bruin-achtige
plekken achterlaten op het gazon. Ik neem dat maar voor lief. Echt keurig wordt het toch
niet bij ons. Maar die kauwtjes gun ik ook hun voedsel-supplement. Dat dan weer wel.
Floris de Boer
4. IVN bestaat landelijk 60 jaar!
Dit jaar bestaat IVN Natuureducatie 60 jaar. Om dit landelijk te vieren was er een dag
gepland met een groots festival op de prachtige locatie Het Bomencentrum Nederland in
Baarn. Vanwege het gevaar van besmetting met het corona-virus en het niet te voorspellen
verloop van de maatregelen is deze dag 1 jaar uitgesteld en vindt nu plaats op 11 september
2021. Jammer, maar wat in het vat zit verzuurt niet!
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5. Online workshop over de natuurkoffer op donderdag 2 juli
Wil je ook iets betekenen voor
ouderen in zorginstellingen, zodra de
locaties hun deuren weer openen
voor externen? Op donderdag 2 juli
organiseren we een online
Natuurkofferworkshop. Tijdens deze
workshop, die we online via ZOOM
aanbieden, leer je alles om, zodra het
weer kan, aan de slag te gaan met de
Natuurkoffer. De natuurkoffer zit
boordevol materialen om ouderen
die niet zo makkelijk de deur uit
kunnen de natuur te laten beleven.
Bewoners van zorginstellingen zijn afgelopen maanden niet of nauwelijks buiten geweest.
Dit zal voor velen echter dagelijkse realiteit blijven. Zij kunnen namelijk niet zelfstandig naar
buiten. De natuur kan daarentegen ook naar binnen worden gebracht! De natuurkoffer is
onder andere gevuld met foto’s, huidolie, geluidsbingo en natuurlijke materialen (uit eigen
omgeving). Alle zintuigen worden geprikkeld: de geur van dennennaalden, het zien van
natuurbeelden, het voelen van een ruwe bolster van een kastanje. Het bijzondere van
zintuigen is dat ze herinneringen oproepen die diep geworteld zijn. Hierdoor biedt de
natuurkoffer aanknopingspunten voor
een gesprek over vroeger.
Inhoud Workshop
Tijdens de workshop wordt ingegaan
op datgene waarmee je te maken
krijgt tijdens het geven van de
natuurkofferactiviteit en ga je zelf ook
oefenen met het geven ervan. Aan de
workshop zijn geen kosten
verbonden. De workshop is voor
iedereen toegankelijk, ook voor de
mensen die zich in het verleden niet
hebben opgegeven
Datum:
donderdag 2 juli 2020
Tijd:
14.00 – 16.00 uur
Voor wie:
IVN-vrijwilligers en groene zorgvrijwilligers
Aanmelden: De workshop wordt samen met IVN Noord-Brabant georganiseerd. Meldt je
daar aan. Voor vragen kun je terecht bij José de Jonge, projectleider NoordBrabant: j.de.jonge@ivn.nl.
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6. Citizens science oeverplantenproject.
Dit is een activiteit die prima individueel gedaan kan worden. Je fietst lekker rond, je leert
goed de oevervegetatie kennen en je draagt bij aan het verzamelen van kennis om- zo nodig
- tot een beter beheer te komen. Als je liever iets met zijn tweeën wilt doen, kan dat ook.
Het is niet moeilijk de oeverplanten inventarisaties met zijn tweeën op anderhalve meter
afstand te doen. Voor meer info: zie http://mijnoeverplanten.nl/

Nieuwsbrief IVN Leidse regio. 2020/6
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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