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Van het bestuur
Beste leden IVN Westerwolde-Oldambt,
Voor u ligt de tweede Nieuwsbrief, De Blauwe flits” van dit jaar. Wij hopen dat het een blijvende informatiebron
zal zijn vóór en dóór u. Want dat zou mooi zijn, dat een ieder zijn of haar verhaal ook andere leden en de inwoners
van Oldambt en Westerwolde kan inspireren om naar buiten te gaan en te genieten van al wat “leeft en groeit en
ons altijd weer boeit”.
Dit keer treft u ook de agenda aan voor de ALV op 7 september. Door de Corona stellen wij voor een niet al te
lange vergadering te houden, vooral het huishoudelijke gedeelte. Ook die zal wellicht iets anders verlopen dan de
agenda aangeeft, maar dat is niet erg, daarvan wordt wel weer verslag gedaan.

Van belang is dat de voorzitter in functie gekozen kan worden, immers ondergetekende zal het bestuur verlaten.
Maar Saskia Uittien zal de voorzittershamer overnemen. Maar dat vereist wel uw toestemming. Mocht u niet
kunnen komen, dan vernemen wij graag of u in kunt stemmen met de bestuurswissel. Wilt u niet komen vanwege
Corona, dan vernemen wij dat ook graag. Dan graag een mail of telefoontje naar: voorzitter@ivn-wo.nl of 06
12529661.
In de bij de agenda gevoegde stukken staat ook een oproep voor een secretaris. Die is functie is echt vacant, dus
wij roepen u dringend op om u daarvoor aan te melden, of om aan te geven wie u daarvoor mogelijkerwijze op
het oog zou kunnen hebben.
Wij wensen u allen een goede gezondheid toe, en dat u kunt genieten van al het mooist dat onze omgeving te
bieden heeft.
Namens het bestuur,
Aart Jan Langbroek, voorzitter
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Agenda
Zaterdag 29 augustus 2020

20.30 uur

Maandag 7 september 2020

20.00 uur

Zaterdag 12 september 2020

10:00 uur

Zaterdag 17 oktober 2020
Zaterdag 24 oktober 2020
Zaterdag 14 nobember 2020
Zaterdag 26 december 2020
Zondag 27 december 2020

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Vleermuisexcursie in Ter Apel
Voor meer informatie:
https://www.ivn.nl/afdeling/westerwoldeoldambt/activiteiten/vleermuisexcursie-in-ter-apel
Algemene ledenvergadering
Locatie: ’t Oude Wapen
Spinnenexcursie
Locatie: Rosarium Winschoten
Excursie Trekvogels
Nacht van de Nacht
Paddenstoelenexcursie
Snertwandeling
Eindejaarplantenjacht

Algemene ledenvergadering op 7 september
Op maandagavond 7 september zijn alle leden van harte welkom op de algemene ledenvergadering in ’t Oude
wapen in Blijham. Aanvang 20 uur.
Er zijn vacatures in het bestuur.
Wil je het bestuur versterken als voorzitter, secretaris? Of als algemeen bestuurslid meedenken en helpen? Meld
je dan aan en kom naar de vergadering!

Natuur in het Landschap van Westerwolde
De besturen van IVN Westerwolde-Oldambt en KNNV Oost-Groningen hebben besloten om gezamenlijk
een boek samen te stellen over Natuur in Westerwolde. Uitdrukkelijk niet over “de natuur” omdat dan
de verwachting gewekt kan worden dat het een alles omvattend boek zal worden waarin alle soorten en
biotopen/ecosystemen besproken zouden worden. Dat is onmogelijk.
Het idee om zo’n boek te schrijven kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Immers, er wordt al gewerkt
aan de Landschapsbiografie van Westerwolde. Eén van de onderdelen in de biografie is het onderdeel
“natuur”. Daarin hebben 17 auteurs, deskundigen uit het veld, en fotografen een bijdrage geleverd in de
vorm van teksten en illustraties zoals foto’s, plaatjes en grafieken. Er is enthousiast geschreven, en dat

heeft geresulteerd in veel meer tekst en illustraties dan in de Landschapsbiografie opgenomen zal
kunnen worden. Een dilemma was geboren.
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Het leek de besturen van IVN en KNNV een goed idee -aangedragen door Bauke Roelevink, redactielid
voor de Landschapsbiografie- om de verhalen toch te gebruiken, maar nu in een apart boek, met als
voorlopige titel “Natuur in het Landschap van Westerwolde”. De nadruk zal liggen op dieren, maar
planten zullen niet ontbreken. De reden om bij dieren de nadruk te leggen is dat er al over planten in
Westerwolde is geschreven. Voor dieren was dat nog niet het geval. Het spreekt vanzelf dat planten óók
een plaats krijgen in het boek.
In totaal komen er ongeveer 19 hoofdstukken in, zo denken wij, 124 bladzijden. Bijen, vlinders, libellen
komen aan bod. Maar ook microscopisch kleine organismen in het water, zoals sieralgen en kiezelalgen.
En natuurlijk zoogdieren met in een apart hoofdstuk de vleermuizen. Het is bedoeld voor iedereen die
ook maar enigszins geïnteresseerd is in de natuur. Niet alleen de inwoners van Westerwolde, maar ook
recreanten en toeristen die het fraaie Westerwoldse landschap aan doen. Het boek is ook van belang
voor beleidsmakers en politici die uit het boek af kunnen lezen hoe de natuur er bij staat, en wat er zou
kunnen en moeten gebeuren om Westerwolde b(l)oeiend te maken en te houden.

Het boek “Natuur in het Landschap van Westerwolde” staat los van de Landschapsbiografie, met
verschillende redacties. Maar er wordt wel naar elkaar verwezen. Het zou mooi zijn wanneer beide
boeken tegelijkertijd uitkomen, maar noodzakelijk is het niet. We zullen u op de hoogte houden van de
voortgang. Het wordt immers een uitgave in opdracht en verzorgd door onze beide verenigingen IVN en
KNNV.
De redactie bestaat uit Aart Jan Langbroek, Annelies Brekveld, Bauke Roelevink en Saskia Uittien.
Aart Jan Langbroek
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Kopij voor de nieuwsbrief van september uiterlijk 10 september sturen naar blauweflits@ivn-wo.nl

