Manie 140
Contactblad IVN Maas en Niers
3e kwartaal 2020

Bij de voorplaat: Waarnemingen in de afgelopen maanden.
WAT IS IVN?
IVN zet zich in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de
natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe
leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Ons bestuur, ruim 360 leden en negen
werkgroepen organiseren natuuractiviteiten, themabijeenkomsten, cursussen en
projecten. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur,
duurzaam handelen stimuleert.
IVN: beleef de natuur! www.ivn.nl of www.ivn.nl/afdeling/maas-en-niers
WAT IS IVN MAAS EN NIERS?
IVN Maas en Niers is de plaatselijke afdeling met als werkgebied de gemeenten
Gennep, Bergen en Mook en Middelaar.
We hebben de volgende werkgroepen: wandelingen en cursussen, insecten en vlinders,
vogels (uilen, roofvogels, weidevogels), paddenstoelen, planten, redactie en publiciteit,
bibliotheek, landschapsbeheer en jeugd ‘de Groentjes’.
Het IVN inventariseert en stuurt informatie naar betrokken instanties.
MANIE is het afdelingsblad van en voor leden. Het wil informeren, motiveren,
stimuleren en activeren.
HOE WE WERKEN
Alle activiteiten van IVN Maas en Niers, zowel van leden als van bestuur, zijn
vrijwilligersactiviteiten. We zijn een club van doeners.
HOE KUN JE LID WORDEN?
Door opgave bij het bestuur (zie achterin), bij een IVN-gids of via de landelijke
website www.ivn.nl/steun-ivn. Of download het aanmeldformulier van onze
afdelingswebsite onder: word-lid-van-ivn-maas-en-niers en stuur het naar
secretariaat-ivnmn@live.nl.
KOSTEN
De contributie voor het jaar 2020 is:
A-leden (ook lid van het landelijke IVN): € 22,50
C-leden (huisgenootleden, ontvangen geen Manie): € 10,00
D-leden (donateurs) € 15,- (minimaal)
E-leden (jeugdleden) € 5,- (boven 2 leden per gezin gratis).
IVN Maas en Niers Rabobank Gennep, bankrek.nr. NL69 RABO 0140663460
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Van de bestuurstafel
Verslag Algemene Ledenvergadering
Een bijzondere man: Peter Kempen
In herinnering: Ineke Voorbrood
Waarneming en Kijken en luisteren
2020: Tel mee in “Het jaar van de wilde eend”
Vogel-/Nestkastenwerkgroep
Prachtig seizoen Landschapswerkgroep
Veranderingen
Nieuws vanuit de IVN-bieb
De Bastei
De Groentjes
Werkgroepen
Bestuur en adressen
Op Stap

Kopij Manie: uiterlijk inleveren 15 september 2020
Kopij mailen naar Germa Vloet, Heijen, redactie.manie@ivn-maasenniers.nl
Alle bijdragen aan de MANIE worden op persoonlijke titel gedaan en geven niet
altijd de visie van redactie en/of bestuur. De redactie behoudt zich wel het recht
voor stukken in te korten.
Nieuwsbrief: leden die tussen het verschijnen van de Manies door onze
nieuwsbrief per e-mail willen ontvangen, met actuele berichten en een
herinnering aan een excursie of lezing, worden gevraagd een e-mailbericht te
sturen aan website@ivn-maasenniers.nl.
OOK MANIE 140 IS ALS PDF-BESTAND IN KLEUR TE BEKIJKEN OP DE
WEBSITE WWW.IVN.NL/AFDELING/MAAS-EN-NIERS.
Bekijk de website voor actuele informatie over wandelingen, activiteiten en
interessante links.

3

Van de bestuurstafel


Maatregelen i.v.m. het Coronavirus, een update

Het jaar 2020 en corona zijn inmiddels onlosmakelijk verbonden met elkaar. Ook nu
krijgen we niet zomaar een zomer. De coronadreiging blijft en laat ons niet
onberoerd en raakt ons ook emotioneel. Gelukkig hebben wij als IVN’ers de natuur
als uitlaatklep en als mogelijkheid om onszelf weer op te laden. De natuur geeft ons
het voorbeeld, de cyclus van de jaargetijden gaan gewoon door. Dus vertrouwen wij
IVN’ers op betere en normalere tijden.
Per 15 juni heeft het RIVM ons weer meer
ruimte gegeven. We mogen weer naar buiten ook
als het niet noodzakelijk is. Hier zijn nog wel
allerlei voorwaarden aan verbonden.
De handreiking van het RIVM stelt onder
andere dat een persoon zelf de afweging maakt of hij zich buitenshuis en in contact
met anderen begeeft en of dit medisch verantwoord is voor de eigen gezondheid. Er
wordt nog meer keuze en verantwoordelijkheid bij onszelf gelegd.
In de bestuursvergadering van 10 juni heeft het bestuur “de
nieuwe ruimte” in het kader van corona uitvoerig gewogen en
besproken. Het bestuur heeft, ondanks de extra ruimte
volgens de RIVM regels, besloten om in elk geval tot
1 september geen IVN Maas en Niers-activiteiten te
organiseren of te houden tot er een nieuw bestuursbesluit
wordt genomen. Een uitzondering hierop zijn enkele
Groentjesactiviteiten, welke alleen voor onze jeugdleden
worden georganiseerd.
Reden voor dit besluit is dat het bestuur geen druk wil
leggen op de vrijwilligers om, ondanks zijn onzekere gevoel,
toch bij een activiteit aanwezig te moeten zijn. Ook wil het
bestuur een duidelijke lijn stellen, zodat er een duidelijk
antwoord gegeven kan worden op bijv. aanvragen voor een
wandeling of excursie.
Het bestuur zal vlak vóór 1 september 2020, naar gelang de
dan bekende officiële situatie, opnieuw bespreken of het
besluit genomen kan worden voor verdere verruiming van de
activiteit mogelijkheden.
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Tot slot willen we benadrukken dat je altijd zelf bepaalt of je ook daadwerkelijk in
of met de natuur aan de slag gaat. Maak steeds een zorgvuldige afweging of het met
het oog op je gezondheid daadwerkelijk verstandig is en voel je ook vrij om anders te
beslissen. Dat neemt niet weg dat er tot 1 september 2020 geen georganiseerde
IVN Maas en Niers-activiteit is waar meerdere personen aan deelnemen.
Wij wensen iedereen desondanks een mooie en gezonde zomerperiode.
Voor de laatste en meest actuele informatie verwijzen we naar de website van het
RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
Wanneer je toch nog vragen hebt of graag wilt overleggen neem dan contact op met:
Martien van Raaij tel. 06-54377205 of via mvanraaij@outlook.com



Twee beleidsstukken

In de ALV is bekend gemaakt dat het bestuur in
samenwerking met de coördinatoren van de
werkgroepen een tweetal beleidsnotities heeft
opgesteld en vastgesteld. Namelijk beleid voor
nieuwe leden en vrijwilligers en het beleidsplan
2020-2025.

In het eerste document wordt uiteengezet hoe wij met onze vrijwilligers en (nieuwe)
leden willen omgaan. Er wordt ingegaan op op welke wijze wij onze vrijwilligers willen
binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en hoe in geval van een beëindiging van
iemands lidmaatschap of taak als vrijwilliger wij daarin willen acteren of handelen.
Het beleidsplan 2020-2025 is gericht op het realiseren van prioriteiten en
uitgangspunten door met name aandacht te schenken aan:
 De werkgroepen
 De communicatie: intern en extern
 Samenwerking: intern en extern
 Nieuwe activiteiten o.a. rondom het thema duurzaamheid organiseren en/of
in de bestaande activiteiten inbouwen
 Beleid voor nieuwe leden en vrijwilligers
 Continueren van relevante bestaande activiteiten.
Beide documenten zijn te vinden op onze website https://www.ivn.nl/afdeling/maasen-niers/beleid-ivn-maas-en-niers
Verder is het aanmeldformulier aangepast. Zie de website.
Indien huidige leden willen aansluiten bij een werkgroep, vul het formulier in en dan
brengen wij je in contact met de coördinator van de werkgroep.
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Tot 1 september zijn helaas alle (publieks-)activiteiten, aangevraagde
wandelingen, zo ook de NGO cursus on-hold gezet.


Intussen wordt achter de bühne gewerkt aan het jaarprogramma 2021.
Heb jij een leuk idee of wil je graag dat er een lezing of presentatie komt over een
speciaal onderwerp? Heb jijzelf een (natuur-) thema waarover je een mooie en
interessante lezing wilt geven. Geef het aan ons door...
Op onze mooie locatie beschikken wij over alle faciliteiten voor een groep tot
ongeveer 50 personen.
Wil jij als natuurgids in een natuurgebied een excursie, een lezing of een presentatie
verzorgen, geef het door aan onze coördinator.
Kortom wij nodigen alle leden van harte uit om hun leuke ideeën voor activiteiten,
excursies, of lezingen te melden aan onze coördinator wandelen-ivnmn@live.nl of
activiteiten@ivn-maasenniers.nl



Groepsapp IVN Maas en Niers: Natuurgidsen samen op pad

Om de binding met onze natuurgidsen te versterken, willen wij onze natuurgidsen
uitnodigen mee te gaan met het voorlopen. Dat kan zijn voor een excursie, maar ook
bij een aangevraagde wandeling. Een fijn moment om te netwerken of je kennis bij te
spijkeren over een bepaald gebied of onderwerp.
De natuurgids die de activiteit organiseert, plaatst de aanvangstijd en locatie van
samenkomst in deze groepsapp. Degenen die willen meegaan, kunnen dat zien en
onderling afstemmen om bijvoorbeeld samen te rijden.
Wil je toegevoegd worden aan deze groepsapp? Stuur dan een app o.v.v. natuurgids
en je naam naar onze coördinator Marian Vink op 0620163124.
De coördinator zal deze groepsapp ‘Natuurgidsen samen
op pad’ gaan beheren en inrichten.
Weet je een leuke naam voor deze groepsapp; laat het
ons weten….


Jubileumboom
Sneller dan gepland, is hij geplant: mede dankzij de hulp
van de gemeente staat de jubileum-lindeboom al op 16
maart. Zonder ceremonie maar wel veilig in de grond in
plaats van in een loods. Ook de bomen voor de
boomplantdag (zie foto) staan in de grond.
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Verslag algemene ledenvergadering IVN Maas en Niers 20 februari
2020
Aanwezig: 5 bestuursleden
en 32 leden, Afgemeld: 7
leden

1
Opening
Martien opent de
vergadering en heet
iedereen welkom. Fijn dat er zoveel mensen zijn, vooral voor de lezing van het
waterschap later op de avond.
Er zijn afgelopen jaar zoveel mooie dingen gebeurd, teveel om op te noemen, maar
toch even aandacht voor de foto van de jeugd in de Mens en Natuur, het landelijke
IVN-kwartaalblad.
2
Verslag algemene ledenvergadering 21 februari 2019
Nick: de nieuwe e-mailadressen zijn nog steeds niet volledig in gebruik genomen.
Enkele mensen hebben moeite met het Strato programma. We gaan gezamenlijk
bekijken hoe we deze, ook voor de nieuwe bestuursleden, goed kunnen gaan
gebruiken. Nick bedankt voor het vele werk dat hij erin heeft gestoken.
Jos Toonen: er zou een aanpassing van het huishoudelijk reglement komen. Er is voor
gekozen om eerst het beleid goed op orde te hebben (zie punt 6). Daarna volgt het
reglement, we willen niet zomaar de statuten en het huishoudelijk reglement van het
landelijk IVN overnemen.
Jan Wolters: de automatische incasso wordt 2021.
3
Financieel verslag
We hebben 341 leden waarvan 79 jeugdleden. Er zijn het afgelopen jaar wat
bijzondere uitgiften gedaan. Er is een nieuw dak op ’t Leger gekomen. Er zijn nieuwe
stoelen aangeschaft, een nieuwe beamer en TV-scherm. Een nieuw scherm voor de
beamer komt nog, was even niet meer leverbaar. Voor de beamer en de stoelen was
een gift van €2.400,00 binnen gekomen.
Het landschapsbeheer heeft elektrisch gereedschap aangeschaft. Hiervoor was een
gift van €1.000,00 van Theunissen beschikbaar.
Er zijn ook wat meer inkomsten: subsidie Raboclubkas, subsidie voor de jeugd van de
gemeente Gennep en ook nog een subsidie van de gemeente Bergen.
Jan geeft aan dat de begroting in lijn is met die van afgelopen jaren, er zijn alleen
kosten voor jubilea opgenomen. Verder meldt hij dat het een wens is om het hele
gebouw van (deels elektrische) rolluiken te voorzien. Voor deze grote investering
wordt gezocht naar sponsoren.

7

Vraag vanuit de ALV: Doen we dit jaar mee aan het project “Schone Maas”? Ja,
hiervoor zijn we ingeloot.
Jos Ballast: Staan er nog investeringen op de planning? Hier wachten we mee tot de
overeenkomsten met Staatsbosbeheer (SBB) rond zijn. We zijn er al vier jaar mee
bezig. Investeringen zijn alleen rendabel als we hier nog minstens 25 jaar mogen
blijven zitten. In de 2de helft van 2020 moet dit rond zijn. We zijn regelmatig met
ze in gesprek.
4
Kascontrole
De kascontrolecommissie, René Elich en Germa Vloet is bij Jan de boeken gaan
controleren. Alles ziet er goed uit. Ze willen de penningmeester en het bestuur dan
ook decharge verlenen.
Nieuwe kascontrolecommissie 2020: Germa Vloet en Martha Toonen.
5
Bestuursveranderingen
Er zijn drie vacatures bij het bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. In
de afgelopen Manie stond een lijstje met de taken van de voorzitter en
penningmeester. Omdat de voorzitter, Martien, ook mantelzorger is geworden zal hij
noodgedwongen wat taken moeten afstoten. Jan zal enkele taken van Martien
overnemen. Ze vervullen samen de functie van voorzitter.
Harry van de Ven zal een jaar met het bestuur meedraaien. Hij heeft een financiële
achtergrond. Hij gaat wat taken van de penningmeester overnemen.
Marcel Aaldering gaat ook een jaar meedraaien. Zijn interesse ligt vooral bij
organisatie en natuur en groen. Hij zal zich verdiepen in de organisatie en hoe verder
in de toekomst.
De oproep voor de functie van secretaris blijft staan.
6
Organisatie
- Jubileumboom: het is niet gelukt om een plaats voor een jubileumbos te vinden. In
plaats daarvan komt er een jubileumboom. Op eigen terrein, voor het insectenhotel,
komt een kleinbladige linde te staan. Hij wordt in samenwerking met de gemeente
Gennep aangeschaft. Peter Kempen en de bosploeg zorgen voor een hekwerk en
plaats voor de plaquettes.
- Jaarprogramma: het programma is gecombineerd met dat van de Groentjes. Het
staat op de website.
- Beleidsplan 2020-2025: Marian Vink geeft met wat beelden op het scherm een
toelichting. Het heeft een samenhang met het reglement. De basis zijn de
leden/vrijwilligers, bij alle activiteiten staat duurzaamheid hoog in het vaandel.
Het bestuur staat open voor input. Het hele beleidsplan staat op de website.
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- Nieuwe leden en vrijwilligersbeleid: we hebben veel leden maar weinigen zijn echt
actief binnen ons IVN. We willen graag meer actieve leden. Een bestuurslid houdt
zich hier specifiek mee bezig. Het beleid staat op de website, kijk er eens naar en
geef reactie aan het bestuur. Nieuwe leden krijgen een welkomstpakket.
- Werkgroep Natuur- en omgevingsvisie is in oprichting. We willen hier graag van
iedere gemeente twee personen in hebben als oog en oor voor het bestuur.
- Vraag vanuit de ALV: is het bestuur gevraagd mee te denken bij de “lob van
Gennep”? Ja, Jan volgt dit.
8
Rondvraag
Frank Peters: Is er iemand die aluminium kan lassen?
Miriam Pietz: Graag foto’s voor de bibliotheek. Bij de foto’s graag vermelden wat het
is, aan alleen foto’s hebben we niet veel.
Sluiting van de vergadering en iedereen veel plezier met de presentatie van Han
Kessels van het Waterschap.

20-02-20
Jaarvergadering
Is toch voorbij?
Ja, maar……
Het is ook hoog tijd voor de
welgemeende.
De echte welgemeende
complimenten.
Onze oprechte dank.
Dank aan ons IVN-bestuur.
Voor wat zij doen.
Veelal ongezien voor
gewone leden.
Veel werk.
Dikke klussen, soms
zelfs nachtwerk.
Naast hun eigen besognes.
Complimenten,
applaus en dank.
Ger Eikholt
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Helaas hebben we afgelopen periode afscheid moete nemen van twee (erg) actieve
IVN’ers: Peter Kempen en Ineke Voorbrood. Hier een herinnering aan hen.
Wij wensen beide families heel veel sterkte.

Een bijzondere Man: Peter Kempen
Jan Hermans, oud bestuurslid
Peter heb ik in een periode van ongeveer 10 jaar regelmatig
mogen meemaken als een gedreven iemand, soms impulsief,
maar het HART op de juiste plaats.
Vooral de wijze waarop hij de natuur beleefde en hoe daar
mee om te gaan sprong er uit.
In dit stuk een poging een paar markante gebeurtenissen
waarbij Peter was betrokken terug te halen.
Peter en de Kapschuur
Laat ik beginnen met circa 10 jaar geleden toen Peter het IVN-clubgebouw
binnenliep met zijn gebruikelijke opmerking “hedde gullie tied voor een paar vragen?”
Deze keer betrof het hemzelf. Zonder omwegen: “mag ik als ik er niet meer ben,
vanuit het IVN-gebouw en de Kapschuur mijn laatste reis maken?”.
Vanuit de toen aanwezige bestuursleden hebben we meteen ja gezegd. Bij Peter
werkte het goed als je er wel een verplichting tegenover stelde. Dus mits hij wel
tijdig zou zorgen voor voldoende planken om de kapschuur weer op te knappen! Zoals
niet ongebruikelijk bij Peter heeft dit even geduurd.
We mogen er trots op zijn hoe hem als Godfather vanuit de kapschuur de laatste eer
is bewezen. In het bijzonder de toespraak van Toon van de Bosploeg was
indrukwekkend om terug te zien en te horen. Herkenbare opmerkingen: Geen
gewouwel, mentor voor velen, behulpzaam en soms miskent om zijn kwaliteiten.
Mooi om er bij te zijn geweest en om te zien hoe vanaf de poort veel mensen, met
name van IVN, een erehaag vormden en Peter een laatste groet en applaus gaven.
Peter de verbindingsman tussen de Bosploeg en IVN
Het mag niet onvermeld blijven dat Peter heeft aangedragen als IVN-lid om met
Staatsbosbeheer te gaan praten over een IVN-onderkomen op het voormalige
Natokamp. Als IVN kregen we zelfs twee gebouwen, een als clubgebouw en een als
opslag voor de landschapsploeg, gedeeld met de Bosploeg.
Peter zou Peter niet zijn als hij ook niet het terrein er omheen gebruikte voor opslag
van o.a. een oude woonwagen. Opruimen was niet Peter zijn sterkste kant. Het had
soms wat tijd nodig, maar het gebeurde uiteindelijk wel!
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Peter als lastminute man
Als bijzondere herinnering de viering van ons 25-jarig
bestaan in 2014, waarbij het natuurbelevingspad is
geopend. De zondagochtend van de viering was Peter nog
volop bezig met de laatste afwerking van het
informatiepaneel. Rond 11 uur in de ochtend (2 uur voor
de opening) kon het paneel op een tractor worden
geladen en de gaten worden gegraven om het paneel in
te zetten.
Na afloop was het Peter die zo mooi kon zeggen: “Wor
makte gullie ow now druk um”.

Peter en zijn “jongens” (cliënten genoemd)
In het maken van tuinbanken was Peter heel bedreven. Bij bezoeken van andere IVNafdelingen bleef dit niet onopgemerkt. Bovendien als Peter voor “zijn jongens” iets
kon verdienen dan liet hij dit ook wel merken. Zo heeft hij aan IVN Asten in Brabant
een bank verkocht inclusief aflevering. In de Bosploegbus naar Asten mochten
Gilbert en Remy van zijn jongens mee. Onderweg was het vooral Gilbert die het
hoogste woord had en Remy zat er meer ingetogen naast en stelde af en toe wijze
vragen. Op een gegeven moment, denk ter hoogte van Deurne, was Gilbert nauwelijks
meer stil te krijgen. Totdat Peter met een hartgrondige vloek zei: “Potverdomme
Gilbert als ge nou niet stil bent dan zet ik ow uit de bus en bind ow aan ene paol tot
dat we terugkomen”. Het was meteen stil en tot aan de ranja die we kregen bij IVN
Asten heb ik Gilbert niet meer gehoord. Een simpel voorbeeld van het vermogen van
Peter om met zijn jongens om te gaan.
Peter en gastvrijheid
In de bunker van de Bosploeg staat een openhaard. Als IVN hebben we hier vaak
gebruik van mogen maken. Vooral mensen van buiten herinneren zich de gezelligheid
en sfeer die hier vanuit ging. Denk terug aan alle keren dat de natuurgidsencursisten
daar gebruik hebben mogen maken van de door Myriam bereide lunches. Peter zorgde
altijd dat er genoeg stookhout was en vond het zelf ook best gezellig om een kijkje
te komen nemen.
Ook het landelijke IVN heeft ooit met een gezelschap van circa 40 personen
vergaderd op onze locatie. De meesten kwamen met de trein aan in Mook en Peter
zorgde met zijn busjes voor passend vervoer. Waardering was er voor de wijze
waarop we dit met eigen mensen zo konden regelen. Uiteraard tegen een passende
vergoeding voor de kas van Bosploeg!
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Peter en vakantie
Als Peter terugkwam van vakantie had hij meestal wel suggesties voor het IVN.
Herinner me dat hij een keer foto's had genomen van een natuurbelevingsbos ergens
in Duitsland met daarop een lessenaar midden in de natuur met educatieve
opdrachten. Eenzelfde lessenaar wilde hij wel maken. Het is er niet van gekomen,
maar uiteindelijk heeft dit idee wel aan de wieg gestaan voor het natuurbelevingspad.
De kabouterboom die hij heeft gemaakt lijkt me een mooi voorbeeld van hoe Peter
betrokken was bij IVN.
In de trant van Peter wil ik afsluiten met dat het
mogelijk een idee is om op een markante plek een
bank van hem neer te zetten met een
herinneringssteken.
Peter was een bijzondere man en dat was hij!

In herinnering: Ineke Voorbrood

Ineke was een actief lid van de vogelwerkgroep. Ze
heeft bij ons IVN een groencursus gevolgd en daarna
heeft ze twee jaar vogels geteld in Bergen. Vorig
jaar kon zij dit niet meer doen door haar ziekte.
Op 11 mei is zij overleden. Een veel te vroeg
afscheid.
Ineke vond de vogelbescherming en het IVN
belangrijk: bescherming, inventarisatie en educatie.
In plaats van bloemen vroeg zij dan ook een donatie
voor een van beide verenigingen.
Ineke was een heel bijzondere vrouw die
uitzonderlijke dingen heeft gepresteerd. Miriam en
John hebben haar de laatste jaren beter leren
kennen en waren beiden onder de indruk van deze
mentaal zeer sterke lieve vrouw. Ook de manier
waarop ze met haar ziekte omging was
indrukwekkend, geen onvertogen woord maar nog
steeds oog voor de kleinste dingen in de schepping en de verwondering daarover.
Om met haar eigen woorden af te sluiten: “ Zorg goed voor elkaar, voor jezelf, de
wereld. Vrede en veel liefs”
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Waarneming!

Gedaan op 14 en 29-6-2019 bij ons bijenhotel op ‘t
Leger.
Chrysis indigotea: een goudwesp.
Uit Nederland slechts bekend van enkele
vindplaatsen: Ulvenhout (nb) en omstreken (Van Lith
1953a, 1958), Emmahaven (ze) (Petit 1978) en De Brand 1990 (Peeters 1996b). De
meest recente vondst is uit een tuin in Waalwijk (nb) in 1996. Dus na 25 jaar opnieuw
opgedoken in Gennep.

Kijken en luisteren

Ga je zelf ook graag op pad en wil je vogels, insecten en andere dieren en
planten (beter leren) herkennen, dan kun je gebruik maken van herkenningsof zoekkaarten. Kijk bijvoorbeeld op:
https://www.meneerspoor.nl/herkenningskaarten.html

Culthis Radio maart 2020

Het online cultuurhistorie audioprogramma.

In de maart-editie van Culthis is gesproken met onze IVN Maas en Niersvoorzitter Martien van Raaij, hij is de eerste spreker v.a. minuut 1.25-18.00.
Wil je dit terugluisteren? Ga naar:
https://youtu.be/HpAIXJZ9Jio
Veel kijk- en luisterplezier!
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2020: Tel mee in “Het jaar van de wilde eend”

Miriam Pietz (foto’s Pixabay)
Wie is er niet groot mee geworden en wie kent ze niet?
De wilde eend, je zag ze vroeger op vele plassen, poeltjes en stadsparken. Gezinnen
met jonge kinderen liepen vaak met broodresten naar deze plek om ze te voeren. Als
de kuikens uit het ei waren zag je moeder eend omringd met haar jongen naar de
oever zwemmen.
Tegenwoordig moet je goed kijken of je wel
eendenkuikens ziet en het blijkt zelfs dat sinds 1990
de broedpopulatie met meer dan 30 procent is
afgenomen! De oorzaak hiervoor is niet echt duidelijk.
Het nageslacht, de donzige kuikens zouden wel eens
het antwoord kunnen geven. Hoe is het gesteld met de
overleving van de kuikens, worden er wel genoeg
volwassen om de populatie in stand te houden?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben Vogelbescherming Nederland en
Sovon Vogelonderzoek Nederland het jaar 2020 uitgeroepen tot het jaar van de
wilde eend. Zij roepen daarom iedereen in het hele land op om vrouwtjeseenden met
kuikens te volgen. Tellingen kunnen makkelijk doorgegeven worden met een speciale
app die is te vinden op de website kuikenteller.org.
Hopelijk kunnen aan het eind van het jaar de telgegevens een oplossing aandragen, of
het inderdaad ligt aan de overlevingskansen van de kuikens. En wat kan men
vervolgens doen om de populatie van de wilde eend weer op een beter peil te krijgen.
Wat zijn de veldkenmerken van de wilde eend?
De roep bestaat uit een kwak-kwak-kwakgeluid.
Mannetje: eenkleurig gele snavel, een groene kop met
witte nekband en donkerbruine borst. Donkerblauwe
spiegel in de vleugel en als enige eendensoort
gekrulde staartveren. Als het mannetje met het
hoofd in de zon draait zie je allerlei prachtige
kleurschakeringen.
Vrouwtje: heeft een meer bruin onopvallend verenkleed
en zeemkleurige snavel met bruine verkleuringen.
Donkerblauwe spiegel net als bij het mannetje.
De wilde eend zoekt het voedsel door middel van
grondelen: de pootjes boven water en het hoofd onder
water en foerageren op onderwaterplanten bij ondiepe
waterkanten.
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De wilde eend kan tot twee broedsels per jaar hebben, het eerste in maart en het
tweede in augustus. Het aantal eieren bedraagt tussen de 8-15 en de broedtijd
tussen de 23-24 dagen. Nadat het vrouwtje de eieren heeft gelegd maakt het
mannetje zich uit de oranje voeten en brengt zij de jongen alleen groot.

Foto: Vrouwtjeseend met jongen (let op de zeemkleurige snavel met bruine
verkleuringen)
Na het broedseizoen treedt de ruiperiode aan en lijkt de man meer op het vrouwtje,
echter de snavel blijft eenkleurig geel. De groene kop met witte nekband is geheel
verdwenen. Het lijkt dan of er alleen maar vrouwtjeseenden rondzwemmen en de
mannetjeseend (woerd) vrijwel nergens te zien is.
Je zou denken dat je met een vrouwtje te
maken hebt, kijk je echter goed naar de
snavel, dan zie je dat die eenkleurig geel is
zonder bruine vlekken, het is dus een
mannetje!

Tip in warme tijden: een waterbad voor bijen en vlinders
Zo belangrijk, voor onszelf maar zeker ook voor
vogels. Want heel veel soorten leven van insecten.
Ook voor de insecten zijn het moeilijke tijden. Vooral
onze bestuivers zoals bijen, hommels en vlinders
hebben het moeilijk om aan drinken te komen. Een
schaaltje met water en knikkers trekt hen aan, het
ziet eruit als een bloem. Ze kunnen landen op de
knikkers en zo drinken zonder dat ze verdrinken.
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Sovon heeft Frank Peters gevraagd om een stukje te schrijven, hoe de
uilenwerkgroep gegevens invoert in Nestkaart. Dat is een programma van Sovon waar
je alle waarnemingen, maar ook de ringgegevens van vogelnesten in kan zetten.
Hieronder het interessante artikel.

Sovon, Uit ’t veld - Werkgroep in de kijker 26 mei 2020

In deze rubriek interviewen we een teller of onderzoeker aan de hand van een aantal
vragen. De keus viel deze keer op Frank Peters. Hij stuurde de vragen door naar de
leden van zijn nestkastenwerkgroep met uilen, torenvalk en spreeuw als
aandachtssoorten.
Vertel iets over de werkgroep
Onze werkgroep bestaat al vele jaren. Sommigen van ons zijn al vanaf het begin lid.
Op moment van schrijven zijn we met elf personen. Ons werkgebied bestaat uit de
drie noordelijkste gemeenten van Limburg: Mook-Middelaar, Gennep en NieuwBergen. Het is een nogal langwerpig gebied tussen de Maas en de Duitse grens,
ongeveer 33 kilometer lang en tussen de 2 en 7 kilometer breed. De oppervlakte
bestrijkt ongeveer 100 vierkante kilometer, bestaande uit bosgebieden (onder
andere Maasduinen), de uiterwaarden van Maas en Niers, landbouwgebied variërend
van extensief tot zeer intensief gebruik (met onder andere een
landbouwontwikkelingsgebied). In het buitengebied zijn nog veel oude boerderijen
met een groot stuk grond erbij, welke nu vaak burgerwoning zijn. Dat zijn vaak de
mooiste plekken voor uilen.
Welke soorten volgen jullie?
Het gehele gebied is opgedeeld in zes kleinere werkgebieden, die door een tot drie
personen compleet worden gerund. Ons streven is om het gehele gebied te
inventariseren op alle uilen en torenvalken. Sommigen van ons nemen ook andere
roofvogels mee. Iedere persoon in ieder werkgebied gaat daar zover in als ze willen
en er tijd beschikbaar is. Ook proberen we door voorlichting de perceeleigenaar
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zover te krijgen dat hij vogelvriendelijke maatregelen treft.
Vaak wil dat zeggen dat men bepaalde activiteiten juist niet
moet doen. Het plaatsen van nestkasten is eenvoudig, maar
een goed leefgebied behouden of herstellen is veel lastiger
in deze wereld waar alles netjes en strak “behoort” te liggen.
In de wintertijd maken we gezamenlijk de benodigde
nestkasten voor het gehele werkgebied. Ook dat is leuk werk.
De materialen worden grotendeels via via geritseld, een klein
deel kopen we in met ondersteuning van ons IVN, waarvoor
dank.
Wat trekt jullie zo aan de uilen?
Uilen hebben iets mystieks. Veel mensen zullen het hier mee eens zijn, maar hebben
er wellicht geen oog voor. Prachtig is het om ergens te komen voor de
nestkastcontrole, waarbij we in een voorgesprekje altijd vragen wat de bewoners
zelf gemerkt hebben. Regelmatig hoor je dat we niet naar boven hoeven te klimmen,
omdat er toch niets in zit. Dat doen we dan toch. Groot zijn de ogen als je met
enkele uilenpullen omlaag komt. Ook de reactie van een groep kinderen die we wel
eens uitnodigen voor een ringsessie is altijd leuk. Een deel van hen staat vijf meter
verderop, ongeïnteresseerd op hun mobiel te kijken; de stoerdoeners. Een ander deel
kijkt wel mee, maar is bang om vies te worden; de twijfelaars. De overige kinderen
staat er met de neus bovenop en wil alles weten en de beesten aanraken. Die zien we
het liefst natuurlijk, dat worden over 20 jaar onze opvolgers. De uitdaging is om de
twee eerste groepen te laten zien dat er meer is in de wereld dan de kunstmatige
wereld van de smartphones.
Wat voor werkzaamheden doen jullie zoal?
Rob Voesten en ik zijn enkele jaren geleden gestart met het bijhouden van een 70tal nestkasten voor de spreeuw. We bepalen het aantal eieren, jongen, uitgevlogen
jongen en de conditie van de jongen. Met deze gegevens vullen we de Nestkaart
digitaal in. We ringen ze en leggen zoveel mogelijk gele kleurringen aan (let dus op bij
het zien van een spreeuw). Dat valt onder een RAS-project van het Vogeltrekstation.
De spreeuw is een hele goede indicator voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van
insecten in een gebied. De vele meldingen van de achteruitgang van insecten zal
iedereen nog wel vers in het geheugen zitten. Hoe zal die trend in de toekomst gaan
verlopen? Vandaar dat we proberen deze reeks zo lang mogelijk vol te houden. Er
gaan vele uren in zitten en je broek wordt nogal vies van deze schijtertjes.
Afgelopen winter hebben we een oproep geplaatst in de plaatselijke krantjes, of er
mensen zijn die interesse hebben om een aantal van deze nestkasten te gaan
beheren. Uiteraard komen we voor het ringen zelf. Vijf personen hebben zich gemeld
en gaan er na een uitgebreide voorbereiding mee aan de slag. Heel veel dank aan hun!
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Wat vind je goed gaan bij Sovon?
Uiteindelijk gaat alle informatie in de database van Nestkaart. Het is met name in
het begin even doorbijten, maar desnoods met behulp van het Sovon Nestkaartteam
komt iedereen er wel uit. Mijn advies is om je basisinstellingen zo goed mogelijk in te
stellen, eventueel met hulp van Jeroen Nienhuis of Frank Majoor. Ga daarna pas
invoeren. Dat scheelt je bij iedere invoer tijd. Al doende word je er vanzelf
behendiger in. Voor de meesten onder ons die liever met de neus in de wind staan, zal
dit een klusje blijven voor de donkere, regenachtige herfstavonden.
Wat kan Sovon nog verbeteren?
We zouden meer zien over wat er gebeurt met alle data die in Nederland door de
vele vrijwilligers in vele uren verzameld wordt. Wat doet de overheid bijvoorbeeld
met alle data die ze kunnen inzien. Gebruiken ze die en handelen ze er ook naar?
Meer lezen over o.a. andere werkgroepen? www.sovon.nl
Foto vooraan: Jonge steenuilen na het ringen. The good, the bad and the ugly.

Het winterwerk van de vogelwerkgroep

En zo gaat het eraantoe in de winter: klussen maar…
Er zijn weer nieuwe nestkasten gemaakt voor de torenvalk, bos-, steen- en kerkuil.
Deze worden opgehangen voor het broedseizoen begint.
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Prachtig seizoen Landschapswerkgroep
Toch wel een aantal dingen gebeurd die het vermelden waard zijn.
John Toonen, coördinator Landschapswerkgroep
Zoals gebruikelijk sluit het seizoen voor de Landschapswerkgroep half maart. Op 14
maart was dus de laatste werkdag van het afgelopen herfst–/winterseizoen. En we
mogen stellen dat het weer een zeer succesvol seizoen is geweest voor deze
werkgroep. We hebben een paar grote klussen opgepakt o.a. bij het Zevenboomsven,

Voor
<Na
->

bij de “kop en schotel” veel opslag verwijderd zodat het nu weer een mooi open
verbinding is naar het heideterrein aan de andere kant van de weg.
Bij de Duvelskuul hebben we veel opslag van de grove den met schoppen uitgestoken.
Als je dat in een vroeg stadium doet dan is het niet zo veel werk als wanneer je later
met de motorzaag aan de gang moet. De Duvelskuul is sowieso een plek waar we
jaarlijks een aantal zaterdagochtenden terugkeren om het gebied bij te houden.
Staatsbosbeheer was ook aangenaam verrast dat we zoveel werk hebben kunnen
verzetten en heeft de werkgroep
diverse keren gecomplimenteerd met
het fantastische werk!
Verder hebben we op de Looierheide
aan een aantal heideterreintjes gewerkt
van Staatsbosbeheer en Teunesen zand
en grint.
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Tijdens de jaarvergadering hebben jullie kunnen horen dat de accuzaag en
bosmaaier prima bevallen, dit maakt het een stuk rustiger in het veld waardoor we
nog meer genieten van het buitenzijn.
Ook voor de continuïteit van onze groep hebben we dit najaar een goede stap
gemaakt. De provincie stelde groene vrijwilligers in de gelegenheid om tegen een
sterk gereduceerd tarief een zaagcursus te volgen. We zijn met vier leden naar
Horst geweest en hebben daar een tweedaagse cursus motorzaag gevolgd. Albert
Schoenmakers heeft de cursus naar volgend najaar moeten doorschuiven. Maar bij
deze gaan onze felicitaties naar Coen Boonen en Nick Kuiper, ook ikzelf ben geslaagd.
Voor mij was het een herhaling en zeker heel zinvol. Nu onze werkgroep weer zoveel
gecertificeerde zagers heeft, maakt het ons flexibeler om te plannen.
Dat alles kunnen we ook alleen maar realiseren omdat we zo’n goede en trouwe
opkomst hebben van onze werkgroepleden! Een groep die geweldig goed is ingespeeld
op elkaar, die ziet waar de gaten vallen en zonder veel woorden daarop inspringt.
Ondanks dat er geen jeugdige leden bijkomen en wij allemaal ouder worden, is onze
groep nog springlevend, gemotiveerd en enthousiast!
Ik wil alle werkgroep leden weer heel hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet
elke week weer! Zoals gezegd is het nu zomerstop voor onze groep maar ik weet dat
samen met mij alweer veel werkgroepleden uitkijken naar eind september, want dan
beginnen we weer!!!
Mocht je interesse gewekt zijn voor deze groep neem gerust contact met mij op
voor meer informatie.
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Veranderingen
Peter Megens
Vorig jaar 5 juli liep ik op de Stalberg op zoek naar bijen en wespen. Ik inventariseer
namelijk elk jaar een bepaald gebiedje op bijen en wespen. Maar die dag in juli zag ik
van uit mijn ooghoeken iets van wat ik niet direct kon thuisbrengen. Hup in mijn
netje. Maar ik kende het beestje niet. Wist ook helemaal niet welke familie. Het
eerste wat in me opkwam was een Podelonia, een aardrupsendoder. Een graafwesp die
tot dezelfde groep behoort als de grote rupsendoder die sommige van jullie
misschien wel kennen. Ik wist eigenlijk al dat het geen Podelonia was maar kon zo
gauw niks anders verzinnen.
Dat was niet eens zo slecht bedacht. Het bleek Sphex funerarius te zijn. Van de
familie van de langsteelgraafwespen (Sphecidae) waar ook de aardrupsendoders en
de grote rupsendoder bij horen. Een soort die in 2019 massaal is gezien. Op
waarneming.nl wel in 50 hokken meermalen gezien. In 2018 en 2017 ook al regelmatig
waargenomen. In de jaren daarvoor wordt het snel minder. Het is een beestje dat
hier helemaal niet thuishoorde. Was in 2008 voor het eerst waargenomen in Zeeland
en werd toen nog betitelt als een zwever. Sphex is echter vorig jaar massaal de
grens overgetrokken en voelt zich hier schijnbaar erg goed thuis.
Ze leven van langsprieten. Dat zijn sabelsprinkhanen en krekels. Zij maakt een
gangetje is de grond van ongeveer 15 cm. Daar maakt zij een of meer broedcellen
voor haar eitjes. Ze is op
eigen kracht ons land
binnengekomen dus noemen
haar geen exoot. Moeten we
er blij mee zijn? Aan de ene
kant niet want het is een
teken dat het klimaat
verandert. En of we daar zo
blij mee moeten zijn betwijfel
ik. De hele wereld gaat
veranderen en dat zal gevolgen hebben, ook voor de mens. Aan de andere kant, in de
tijd dat er veel dieren verdwijnen uit ons land is iedere nieuwe soort welkom.
We heten Sphex funerarius dan ook massaal welkom. Maar in een samenleving zijn er
altijd krachten die zoiets niet zien zitten. Protesten lieten niet lang op zich wachten.
Niet helemaal uit onverwachte hoek. De sabelsprinkhanen zijn massaal tegen. Zij
voelden zich ernstig benadeelt. Logisch als je op de menukaart van Sphex staat. De
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politiek zag dat ook wel in en voelde zich genoodzaakt tot ingrijpen. Het
salomonsoordeel was, dat Sphex uit natuurgebieden geweerd moet worden. Sphex
werd alleen nog maar gedoogd in agrarisch gebied.
Nu bestaat Nederland voor het grootste deel uit agrarische gronden (55% van ons
land), dus heeft Sphex volgens de politiek niks te klagen. De langsprieten hebben
waarschijnlijk veel invloed in Den Haag, het zijn goede lobbyisten. Maar wat moet
Sphex in agrarisch gebied? De landbouwakkers zijn groen maar natuurlijk leven is er
bijna niet meer te vinden. Alle sabelsprinkhanen en krekels zitten in natuurgebieden.
Sphex protesteerde natuurlijk tegen dit besluit. Maar de politiek was heel tevreden
met dit poldermodel. Of toch niet.
Al gauw ontstond er één nieuwe protestgroep. De kortsprieten, veldsprinkhanen,
voelden zich tekort gedaan. De tijgerspin, ook een zuidelijk
soort, werd voor het eerst in 1980 in ons land waargenomen.
Hij is inmiddels helemaal ingeburgerd. En wat staat er op zijn
menukaart, je raadt het al, voornamelijk veldsprinkhanen. In
1980 werden er geen beperkingen opgelegd aan de verspreiding
van tijgerspinnen. De veldsprinkhanen voelen zich nu vreselijk
benadeeld.
Waarom hebben de sabelsprinkhanen wel gehoor gekregen en zij destijds niet. De
oppositie rook zijn kansen. Zij sprak de menigte naar de mond met nikszeggende
teksten “dus willen we meer of minder tijgerspinnen” of “willen meer of minder
regels”. Het kabinet valt. Geen oplossingen maar nieuwe verkiezingen.
Wat ik hierboven schets, is natuurlijk allemaal onzin. Maar het geeft wel aan dat
veranderingen in de natuur gevolgen heeft voor mens en natuur. Voor sommige
positief, voor sommige negatief. Kibbelen werkt niet. We zullen er mee moeten leren
leven en de juist maatregelen nemen. Ook al zijn die niet leuk voor iedereen. En, denk
eraan, Sphex funerarius is pas het begin!
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Nieuws vanuit de IVN-bieb
Miriam Pietz
Nieuwe aanwinsten
De serie natuurboekjes in ringbandvorm van Ton Lommers is aangevuld met de
laatste uitgaven, te weten “’s Winters op pad” en “ Bezig met beestjes”. Het zijn
ideale boekjes ter voorbereiding van een te gidsen wandeling en zeer gemakkelijk
mee te nemen in het veld.
’s Winters op pad:
Behandeld vele thema’s die te maken hebben met wat
er allemaal te zien en te doen is in de winter tijdens
een wandeling.
Een greep uit de behandelde thema’s zijn: winterse
sterrenbeelden, winterbloeiende kruiden (o.a. bol- en
knolgewassen), kale bomen in de winter, winterse
struiken en diersporen (o.a. vogel-, vraatsporen en
uitwerpselen), vogels in de winter enz. De winter is dus
geen seizoen waar niets te doen of te zien is, maar een
echte uitdaging!

Bezig met beestjes:
Er wordt aandacht besteedt aan 23 groepen kleine
dieren (o.a. bijen, bladluizen hommels, hooiwagen,
slakken, spinnen, vliegen, vlinders en zweefvliegen).
Leuke weetjes over kleine dieren en je wordt ook
nog aangespoord om het zelf te ontdekken. Een
leuke aanvulling tijdens een wandeling.
In onze bibliotheek zijn verder nog te lenen:
Leve de knotwilg
Schrikdraad
Avontuurlijk op pad
Straatplantjes
Tochten met ’n tintje
Dat prikt!
Takkenwerk
Heb je interesse? Neem dan contact met mij op: bibliotheek@ivn-maasenniers.nl
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Oproep:
In de vorige Manie kwam er vanuit de bibliotheekwerkgroep het verzoek of leden
foto’s beschikbaar willen stellen met het thema paddenstoelen, die
auteursrechtenvrij gebruikt mogen worden. In de praktijk blijkt het niet te werken
om een fotodatabase aan te leggen, omdat er te weinig reactie op kwam.
Tijdens de ledenvergadering werd er geopperd of het misschien iets zou zijn als er
een soort fotoclubwerkgroep opgezet kan worden. Deze groep bestaat dan uit leden
die hun foto’s beschikbaar stellen voor leden, zonder auteursrechten. Het lid kan
zelfs kiezen of zijn/haar naam vermeld wordt bij de foto. De foto’s blijven dus in
eigen beheer van het werkgroeplid.
In de praktijk komt het erop neer dat er bijvoorbeeld een vraagstelling komt voor
een foto van een klapekster, de werkgroepleden wordt gevraagd wie deze
beschikbaar heeft en betreffende persoon neemt dan contact op met de aanvrager
of via de bibliotheek.
Deze foto (Marian Vink) werd me laatst
gestuurd en mag auteursrechtenvrij gebruikt
worden.
Misschien zou het ook leuk kunnen zijn om
een keer een foto-uitstapje te maken met de
fotoclubwerkgroep of een fotoavond te
organiseren.
Zijn er leden die van deze
fotoclubwerkgroep lid willen worden?
Neem dan contact op: bibliotheek@ivn-maasenniers.nl

Marian heeft nog
enkele andere mooie
foto’s gemaakt van
een waarneming
o.a. deze parende
padden.
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De Bastei
Nog even te zien: de expositie ‘Verbeelding van de Waal’
Een interactieve beleving van de rivier
Hollandse rivieren gaan meestal ‘traag door oneindig laagland’, maar soms zijn ze
verraderlijk en ontembaar. Enerzijds een aanhoudende dreiging voor onze veiligheid,
anderzijds een onuitputtelijke bron van inspiratie. Rivieren hebben Nederland
gevormd en bieden adembenemende vergezichten en natuur. Ze zijn essentieel voor
de handel en verbinden dorpen en steden met elkaar. Ook in het Waalgebied leven
daarom al meer dan 10.000 jaar mensen aan de rivieroevers.
Vanwege dit eeuwenlange samenleven met de rivier vormt het Waalgebied een
schatkist aan verhalen. In deze expositie van De Bastei, hét museum aan de
Waalkade in Nijmegen, wordt deze verhalenrijkdom op eigentijdse wijze
gepresenteerd. Bezoekers worden uitgenodigd de verhalen binnen te stappen.
Beleef de veelzijdige geschiedenis van het rivierengebied. Ontdek de historie van
vergeten veldslagen en offerplaatsen. Ervaar welke spannende
natuurverschijnselen, schipbruggen en verdronken dorpen een rol spelen in het
verhaal van de rivier.
In deze interactieve expositie worden de bezoekers ook uitgedaagd om de verhalen
zelf vorm te geven: hoe loopt het verhaal bij jou af? De expositie is te zien t/m 30
augustus 2020.
De Bastei heeft Oddstream betrokken bij de realisatie van deze interactieve expositie. De
expositie is samengesteld door Arthur Duindam. Deze interaction designer is in 2018 is
afgestudeerd aan ArtEZ en is momenteel werkzaam bij ShoSho. De vormgeving is in
handen van Maartse Hazen. De technische ondersteuning wordt verzorgd door Revolute.
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DE GROENTJES
PROGRAMMA VOOR DE GROENTJES
augustus - december 2020
Wij komen voor elke activiteit samen bij ons
clubgebouw 't Leger, Kampweg 10, Gennep
Groentjesweekend 21-22 augustus
De Groentjes hebben hier zelf bericht over gehad
zondag 13 september Langs de Grensweg, dassen en stenen
van 10.00 uur-12.00 uur Verzamelen einde Leembaan bij de bosrand.
aanmelden per mail uiterlijk vrijdag 11 september groentjes@ivn-maasenniers.nl
zaterdag 24 oktober
herfstwandeling, kastanjes en paddenstoelen op de
sint Jansberg
van 15.00 uur-17.00 uur Verzamelen op parkeerplaats
eethuis De Diepen, Milsbeek.
aanmelden per mail uiterlijk vijdag 23 oktober
groentjes@ivn-maasenniers.nl
zaterdag 7 november
we doen mee met de landelijke natuurwerkdag, verdere info volgt
zondag 13 december
struinen rondom ‘t Leger en knutselen met natuurlijke materialen.
van 10.00 uur-12.00 uur
aanmelden per mail uiterlijk vrijdag 11 december groentjes@ivn-maasenniers.nl
Verder wijzen we nog op het boekje dat de kinderen op school uitgereikt krijgen,
Doejemee/Benbizzie/sjorssportief
Je kunt je inschrijven op de serie Scharrelkids bij IVN Maas en Niers
telkens de 2e woensdagmiddag van de maand van oktober tot en met maart.
Kinderen die nog met IVN kennis moeten maken gaan voor, maar als er nog plaatsen
vrij zijn, dan mogen ook Groentjes zich melden.
Facebook
DE GROENTJES van IVN Maas en Niers
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Uitstapje naar klooster Graefenthal

Met een flinke groep Groentjes, ouders en begeleiding, gingen we op zondagmiddag
8 maart de grens over. We werden door Jedidja en haar moeder ontvangen en
vakkundig rondgeleid.
Ze namen ons mee naar de oude duiventoren, waar nu de kerkuilen wonen. Vertelden
van alles over de geschiedenis van het klooster door de eeuwen heen. We gingen met
zijn allen naar boven op de grote zolder.
Van Jedidja moesten we ondersteboven tussen onze benen door kijken, dan zie je
dat het net een omgekeerd schip is! Daarna kregen we wat te drinken en sommige
kinderen bleven in het zaaltje om te gaan knutselen. Dromenvangers, van
wilgentwijgen, draad en veren. Een hele grote maakten we samen en hebben die als
bedankje bij Graefenthal achtergelaten.
Er waren ook een paar kinderen die liever nog even naar buiten gingen. Daar waren
nog veel dingen te ontdekken. Er staan buiten de lange kloostertuinmuur hele grote
populieren, we bekeken de takjes en ontdekten dat die erg veel op mager vingertje
leken. Zo’n takje stak Hansje dus door de tralies,als de heks wou voelen of hij al dik
genoeg was geworden om op egeten te worden!
Verder zagen we nog een haas die, geschrokken van ons, vlakbij
ons wegrende. Wat een mooi dier is dat en best groot. Er zijn
veel hazen bij Graefenthal.
Er lag ook een prachtig compleet skelet van een haas op een plek
waar veel hout gestapeld lag, hoe oud zou die haas zijn
geworden?

Bospoppetjes

Helaas hebben we vanaf half maart geen activiteiten kunnen organiseren.
Het is erg jammer, vooral nu we zo’n mooi weer hebben en er altijd wel een boel te
ontdekken is in de natuur rondom ons heen.
Maar er is wel iets leuks om te doen als jullie een een stukje gaan wandelen met je
gezin. Sommige van de Groentjes hebben dit al wel eens gedaan en weten dus precies
hoe het moet. Zie ook onze facebookpagina, hier staan al diverse voorbeelden op.
Onderweg zoek je een paar mooie steentjes, een paar takjes en
misschien vind je wel een bloem. Dan maak je een zogenaamd
bospoppetje en zet het op de foto.
Die foto mail je naar groentjes@ivn-maasenniers.nl. Je mag hem
ook op Facebook van de Groentjes plaatsen.
Als er 50 verschillende poppetjes ontvangen zijn, laat ik er een
mooi spel van maken.

27

In het najaar liggen er ook veel mooie natuurbelevingen in het verschiet. Denk maar
aan spinnen, paddenstoelen, herfstbladeren en kastanjes!
Groentjes en familie, groetjes en veel succes!!
Peter, Hennie, Ida, Martha, Dorien en
Myriam van Breevoort, jeugdcoördinator Maas en Niers

14-06-2020 Eindelijk weer een Groentjesactiviteit!

Ondanks de vele regels waar we ons aan moeten houden wegens het virus, hadden we
zondag 14 juni eindelijk weer eens een leuke activiteit met de Groentjes.

Eigenlijk stond deelname aan de landelijke IVN-Slootjesdag op het programma, wat
natuurlijk afgeblazen was.
Nu werden er 16 kinderen bij het hek afgeleverd en gingen we in 4 kleine groepjes
aan de slag. Er waren 4 plaatsen waar de kinderen telkens ongeveer 20 minuten bezig
konden zijn onder begeleiding van Peter, Ida, Hennie of Myriam.
Peter was bij ons grote insectenhotel waar nu rondom veel
bloemen bloeien. de Groentjes konden daar met vlindernetjes en
loepjes allerlei moois ontdekken. Zij zagen onder andere, een
honingbij, sabelsprinkhanen, rode mieren, graafwespen, een
wolfspin met een eicocon aan de achterkant en hommels.
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Ida had haar post bij de vijver in de tuin van ‘t Leger. Met schepnetjes werden de
volgende ontdekkingen gedaan, kleine watersalamander, waterslakken, een
bloedzuiger, een hele grote kikker. Wat ook bijzonder is, er groeit daar een
zeldzaam soort vleesetend waterplantje, het blaasjeskruid. Er staken kleine gele
bloemetjes van boven de waterspiegel uit.
Bij de houtstapel achter het grote bed (wolken turen en sterren gluren) stond
Myriam.
Er bloeiden daar mooie bloemen die allemaal iets
bijzonders hebben. Het vingerhoedskruid wordt
ook wel vossenklauwtje genoemd. Een afgevallen
bloemetje op je vinger zetten en je snapt
waarom. In de mooie kelken van deze plant zie je
allemaal vlekjes. Dat is als een landingsbaan voor
insecten. Zo weten ze precies waar ze moeten
zijn om nectar te halen.
De kinderen proefden van het geurige reukgras dat er groeit. Smaakt echt een
beetje zoet! Met het rode sap van het bloeiende sint-janskruid schreven ze hun
naam op een blaadje.
De vierde plek was bij Hennie, zij was bij de bluspoel op het natokamp. Ook daar
konden de Groentjes weer op zoek naar waterdiertjes. Ze vonden een heleboel:
salamanders, zwemwants, bloedzuiger, libellelarve, waterpissebed, kikkervisjes,
bootsmannetjes, rugzwemmer, watertorretjes, waterslak,
Om kwart voor 12 ging de hele groep op de lange boomstam zitten en hielden we een
nabespreking en gaven elkaar een applausje.
Het was een geslaagde Groentjesochtend!

Bericht van Facebook
Bij het kampioenschap maasheggenvlechten hebben we bij de stand van het
IVN een bijenhotel gekocht met een deurtje, zodat je kan zien wat er
gebeurt. De eerste bewoners hebben al eitjes gelegd. Superleuk om te zien.

De eitjes zijn uitgekomen, is al een gezellige boel aan het worden
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Werkgroepen, namen en adressen
Werkgroep
Excursies /
wandelingen
en cursussen
Insecten,
vlinders

Coördinator

Adres

Telefoon

e-mail

06-20163124
wandelen-ivnmn@live.nl

Marian Vink
Peter
Megens

Gennep

0485-51 15 39
PAH.Megens@live.nl

Jeugd,
de Groentjes

Myriam van
Breevoort

Ottersum

06-41387041
groentjes@ivn-maasenniers.nl

Vogels

John
Toonen

Afferden

06-22963608
vogels@ivn-maasenniers.nl

Paddenstoelen Vacature

Planten

Peter
Megens

Gennep

0485-51 15 39
PAH.Megens@live.nl

Redactie

Germa
Vloet

Heijen

redactie.manie@ivn-maasenniers.nl

Bibliotheek

Miriam
Pietz

Afferden

bibliotheek@ivn-maasenniers.nl

Landschapsbeheer

John
Toonen

Afferden

06-22963608
landschapsbeheer@ivnmaasenniers.nl

Website

Frans
Kerkhoff

Gennep

website@ivn-maasenniers.nl

Ledenadministratie

Nick Kuiper Gennep

info@ivn-maasenniers.nl

30

Namen en adressen
Bestuur
Martien van Raaij (voorzitter), Lindenlaan 29, 6584 AC Molenhoek,
tel. 06-54377205, e-mail: mvanraaij@outlook.com
Martien van Raaij (waarnemend secretaris)
e-mail: secretariaat-ivnmn@live.nl
Jan Wolters (penningmeester), Langeweg 23, 6591 XX Gennep,
tel. 06-57842484, e-mail: penning-ivnmn@live.nl
Peter Thönnissen (plv. penningmeester), Vrij 14, 5853 EK Siebengewald,
tel. 0485-441378, e-mail: p.r.f.thonissen@agroweb.nl
Marian Vink (coördinator wandelen en educatie), tel. 06-20163124,
e-mail: wandelen-ivnmn@live.nl
Hennie Dimmers-Derks (bestuurslid), De Toverdans 68, 6584 ED Molenhoek,
tel. 06-45377702 of 024-3584536, e-mail: hennie.dimmers@xs4all.nl
Jos Toonen (bestuurslid)
tel. 06-36410415
Harry van de Ven (bestuurslid)
tel. 06-43548766,
e-mail: harryvdv-ivn@venberg.nl
Marcel Aaldering (bestuurslid)
tel. 06-29017168
e-mail: stjansbergmilsbeek@gmail.com
Vertrouwenspersonen
Marian Vink, tel. 06-20163124
Arnold Jansen
IVN hoofdkantoor: Plantage Middenlaan 2e, Amsterdam
Postadres: postbus 20123, IOOO HC Amsterdam
IVN district Limburg: Godsweerderstraat 2, Roermond. 0475-386460
IVN Maas en Niers, Rabobank Gennep rek.nr NL69 RABO 0140663460
IVN Maas en Niers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder
nummer 40166209.
Het adres van het IVN-gebouw ’t Leger is Kampweg 10, 6591 XV Gennep (bij de
algemene begraafplaats).
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en andere activiteiten
Kijk op onze website en in de media
voor actuele informatie over activiteiten
We hopen in het najaar weer “op stap” te kunnen.

Deelname aan onze excursies kost € 2,50 voor volwassenen.
Kinderen en leden van IVN en KNNV mogen gratis deelnemen.
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