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Van de voorzitter
Beste leden,
Deze ene keer ben ik zo vrij om een stukje namens mezelf te schrijven. In de volgende
nieuwsbrieven zal hier namens het bestuur geschreven worden.
Op de Algemene ledenvergadering van 7 september jl ben ik door jullie “gekozen” als nieuwe
voorzitter van onze afdeling. Veel te kiezen was er niet, ik was de enige kandidaat.
We hebben nu, wat betreft aantal, een compleet bestuur maar wat betreft functie niet. We
missen nog een secretaris! En dat is een belangrijke functie, de secretaris zorgt voor een groot
deel van de communicatie naar o.a. jullie. Voorlopig zal ik dit op me nemen maar dat is bepaald
geen ideale situatie. De taken van een secretaris zijn wel te splitsen. En we zouden ook kunnen
kiezen voor een kortere termijn, bijvoorbeeld 1 jaar. Dus denkt u: dat wil ik wel, een stukje
secretariaat, bel of mail me dan!
Tja en dan ben ik nu dus voorzitter. Niet omdat ik zoveel weet van de natuur, flora, fauna. Niet
omdat ik zo tactvol en diplomatiek ben dat ik bij de politiek iets kan bereiken. Maar gewoon
omdat niemand anders het wilde en ik wel iets kan met verbinden, communiceren, luisteren,
overleggen, delegeren en knopen doorhakken.
Ik hoop dat we met z’n allen IVN Westerwolde-Oldambt zichtbaarder en hoorbaarder kunnen
maken bij kinderen en volwassenen in onze regio. Dat we hen bewuster kunnen maken van de
natuur om ons heen, meer respect kunnen bijbrengen en daarmee ons steentje kunnen bijdragen
aan een gezondere, milieubewustere, groenere, duurzamere toekomst.
Saskia Uittien, voorzitter (06-23 811 151)
PS: Eigenlijk had deze nieuwsbrief al in september moeten komen maar ik ben wat druk geweest
(en nog) met de overname van de Ekoplaza in Winschoten. Excuses voor de vertraging!
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Activiteitenagenda
Helaas hebben we n.a.v. de nieuwe Corona-maatregelen het besluit moeten nemen om alle
excursies in oktober te annuleren.

Zaterdag 17 oktober
2020
Zaterdag 24 oktober
2020
Zaterdag 14 november
2020

10.00 uur

Excursie Trekvogels geannuleerd
Nacht van de Nacht geannuleerd

10.00 uur

Paddenstoelenexcursie
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Zaterdag 26 december
2020
Zondag 27 december
2020

10.00 uur

Snertwandeling

10.00 uur

Eindejaarplantenjacht

Op spinnenjacht met de IVN Westerwolde Oldambt (verslag)
Op zaterdagmorgen 12 september zochten 8 mensen in het Rosarium van Winschoten
naar spinnen. Herman Offereins en Fer Schipper vertelden over de bijzondere wereld van
de spinnen. Hoe ze er uitzagen maar vooral ook waar je ze vindt en dat je er echt niet
bang voor hoeft te zijn.
Ze zijn volstrekt ongevaarlijk. In ieder geval voor mensen. Insecten moeten oppassen.
Spinnen hebben veel manieren om ze te vangen: met een rond web met plakkerige
draden, of met een hangmatje met struikeldraden. Maar er zijn er ook die gewoon
afwachten totdat een insect langs komt lopen en gooien er dan lijmdraden overheen. Of
jagen ze achterna zoals wolfsspinnen.
Vervolgens was het zoeken geblazen. We vonden onder andere de kruisspin, de
sectorspin, herfsthangmatspin en de strekspin.

Op zoek
IVN Westerwolde Oldambt organiseerde de spinnenjacht om de wondere wereld van de
spinnen te laten zien. En als voorbereiding op het spinnentelweekend van 19 en 20
september. (de huis- en tuinspinnentelling)
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Kruisspin
De deelnemers waren enthousiast. Met de uitgedeelde spinnenzoekkaart gaan ze nu op
zoek naar spinnen in hun eigen huis en tuin. En worden de resultaten opgestuurd.
Daarmee wordt landelijk steeds meer duidelijk welke spinnen waar leven.
Fer Schipper

Hangmatspin

Foto’s Fer Schipper
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Toukomst
Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Over grote,
vernieuwende, creatieve en slimme ideeën. Eigenzinnige ideeën. Ideeën die het normale
werk van overheden doorkruisen. Die misschien in het beleid van overheden (nog) geen
plek hebben. Of ideeën waar gewoon nooit geld voor was. Van elke Groninger, maar
vooral ook van jongeren. Ideeën die samen zijn ontstaan en de kracht van mensen
gebruiken.
Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen samen met West 8
(ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) en organisaties uit de
provincie Groningen. Met Toukomst bouwen we aan projecten voor de toekomst van
Groningen. Voor de uitvoering van deze projecten is 100 miljoen euro beschikbaar. De
ideeën die we met Toukomst hebben opgehaald en alle gesprekken die we voeren zijn de
basis voor de Toukomstprojecten en het Toukomstbeeld.
“Ons” project: Van Aa naar zee
In het grootste natuurgebied van Nederland ontbreekt een cruciale schakel: de
natuurlijke overgang tussen zoet en zout. Van Aa naar Zee herstelt dit op de beste plek:
waar de Westerwoldse Aa in de Dollard uitmondt. Dit biedt kansen voor natuur en
landbouw. Een project met internationale allure.
Dit project is een combinatie van voorstellen door IVN Ww-O wg Oldambt,
Staatsbosbeheer, Landschap Oldambt, Rijkswaterstaat en de schrijver van de studie
‘Rijzend land, Kerend tij’. De mensen van die organisaties hebben allen onder
persoonlijke titel meegedaan, maar krijgen wel steun van hun organisaties. Inmiddels
hebben ook de Waddenvereniging, Groninger Landschap en World Fish Migration hun
steun aan het plan gegeven.
Meer weten? Klik op deze link https://www.toukomst.nl/projecten/aanaarzee/

Overleg met de wethouder
Jaarlijks vind er overleg plaats tussen de wethouder met natuur&milieu in de portfeuille
en een afvaardiging van ons bestuur. Op maandag 21 september hebben we zo’n overleg
gehad met wethouder Bart Huizing.
We hebben o.a. gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van bermbeheer,
zonnepaneelparken in Westerwolde en ons boek Natuur in het Landschap van
Westerwolde.

Het bestuur
Saskia Uittien

Voorzitter

Vacant

Secretaris

06 23 811
151

voorzitter@ivn-wo.nl
secretaris@ivn-wo.nl
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Gerrit Smit
André Dümmer

Penningmeester

06 29513621
06 13744215

smit.ghanzi@home.nl

Kopij voor de nieuwsbrief van november uiterlijk 10 november sturen naar
voorzitter@ivn-wo.nl
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