Groeningen, herfst 2020

Beste IVN’er,
Hierbij de Groeningen-nieuwsbrief. Na een Corona-periode zonder IVN-activiteiten kunnen we
gelukkig voorzichtig weer op excursie. Verder hebben we een kandidaat voor het voorzitterschap, is
de themawerkgroep Krabbenscheer actief én is er een tweewekelijkse blog gestart. Lees er hieronder
meer over.
Met groene groet, de Groeningen redactie

Actueel
Kandidaat-voorzitter Paul Kusters
Of ik ‘geïnteresseerd ben in een functie als
afdelingsvoorzitter?’, vraagt Gerard Smeding, pratend
over IVN Groningen Haren, krabbenscheer en
stadsecologie. Natuurlijk ben ik dat. Zo’n mooi instituut
met zoveel enthousiaste leden, daaraan verbind ik me
graag. Het leren-door-te-doen en kennis ter plekke
delen, dat spreekt de docent in mij altijd aan. En als
het over de natuur gaat dan kun je op mijn volle
aandacht rekenen.
Ik mag inmiddels uw kandidaat-voorzitter zijn. Het
bestuur heeft gekozen voor een inwerkperiode tot de
ALV. Dan besluit u of ik in functie mag treden.
Ondertussen ontmoet ik alle werkgroepen en maken
we met elkaar kennis ‘in het veld’.

Themawerkgroep Krabbenscheer
Binnen de grenzen van de stad kennen we de unieke
situatie dat op verschillende locaties de
krabbenscheer, waardplant voor de groene
glazenmaker, goed kan gedijen. Het kan dus zomaar
gebeuren dat je in een stedelĳke omgeving oog in
oog met de uiterst zeldzame groene glazenmaker
komt te staan.
Lees verder …

Activiteiten
In de natuur
Vogels zien én tellen bij de trektelpost in De Onlanden
bij het Eelderdiepje; een wandel excursie vogels in
De Onlanden; wandelen in natuurgebied Kardinge.
Wees er op tijd bij, er kunnen per activiteit een
beperkt aantal deelnemers mee.
Nieuwe activiteiten vindt u hier …
Helaas geven de nieuwe maatregelen van het
kabinet ons weer minder speelruimte. We
beperken onze voorgenomen activiteiten opnieuw,
maar hou onze website in de gaten!

Blog #
blog #1 blog #2 blog #3
Er zijn i.v.m. Corona helaas nog niet zoveel activiteiten als we
graag zouden willen. Daarom zijn we met een tweewekelijks blog gestart. U vindt er enthousiaste verhalen van
IVN-ers en hun belevenissen in de natuur.
Lees ze op: ivn.nl/afdeling/groningen-haren/nieuws/blog
Veel leesplezier gewenst!

Over IVN

Over IVN

Liever geen nieuwsbrief?

IVN verbindt mens en natuur. We laten jong en
oud beleven hoe leuk gezond én belangrijk natuur
is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen,
projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan
altijd centraal.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of
donateur bent van IVN Groningen Haren.
Stelt u deze nieuwsbrief niet op prijs dan kunt u zich
hier afmelden

www.ivn.nl
www.ivn.nl/afdeling/groningen-haren
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