NIEUWSBRIEF IVN EDE NOVEMBER 2020
CORONAMAATREGELEN
Na een heerlijke zomerperiode waarin we toch, zij het op 1,5 meter, de nodige IVNactiviteiten konden organiseren, hebben we helaas weer te maken met het coronavirus.
Eerst mochten we nog met een groep van 40 mensen buiten, inmiddels is dat aantal
teruggebracht naar 4.
Het bestuur van IVN Ede heeft daarom besloten om voorlopig te stoppen met alle
publieksactiviteiten van onze afdeling.
Werkgroepen kunnen indien gewenst beperkt doorgaan met hun activiteiten als deze
passen binnen de coronamaatregelen: een groep van maximaal 4 personen, zowel binnen
als buiten én op 1,5 meter afstand.
Een vervelend besluit, want als IVN willen we toch niets liever dan onze bewondering en
enthousiasme voor de natuur delen. MAAR er zijn gelukkig ook nog andere mogelijkheden.
Het internet biedt ons kansen om onze kennis en bewondering te delen!
OPROEP
Op onze IVN-website gaan we ruimte maken
voor natuurverhalen, -kennis en -weetjes van
onze leden. Het zou mooi zijn als we mensen
toch wat natuurbeleving kunnen meegeven via
onze website.
We zijn benieuwd naar jouw verhaal en/of foto
of film. Wil jij wat van je natuurbeleving delen?
Mail je foto’s of film (mag ook) met een stukje
begeleidende tekst naar secretariaat@ivnede.nl Dan zorgt onze webmaster dat het een
plekje krijgt op de website.
Foto: Sjoerdtje de Boer

Via onze Facebookpagina
(https://www.facebook.com/ivn.ede.nl) kunnen
we ook natuurnieuwtjes delen en mensen weer attenderen op onze website. Volg jij deze
pagina trouwens al? Zo niet, klik dan snel op ‘vind ik leuk’. Laten we onze webbezoekers blij
maken met veel mooie natuur!

WANDELING FLORAWERKGROEP IN DE SYSSELT OP 07-10-2020
Dit was i.v.m. corona voorlopig de laatste wandeling van de florawerkgroep. Tijdens de
wandelingen kijken we niet alleen naar planten, meer hebben we ook aandacht voor allerlei
andere natuurverschijnselen. Zo zagen we op 7 oktober een heel bijzondere rups, waarvan
Theo Boesenkool onderstaande foto maakte.

Het is de rups van de meriansborstel (Calliteara pudibunda), een algemene
nachtvlindersoort. Het zijn heel bijzonder gevormde rupsen. Meestal zijn ze licht geelgroen,
maar er komen ook bruine vormen voor. De witte kwasten boven op de rups en de rode pijl
van haren op het achterlijf maken hem onmiskenbaar. Meriansborstel is genoemd naar de
Duitse kunstenares en entomologe Anna Maria Sibylla Merian (Frankfurt am Main, 2 april
1647 – Amsterdam, 13 januari 1717). Zij bestudeerde planten en insecten bestudeerde en
maakte daar gedetailleerde tekeningen van. Haar observaties en documentatie van de
metamorfose van rupsen tot vlinders zijn een belangrijke bijdrage aan de entomologie.

ACTIVITEITEN KNNV WAGENINGEN E.O.
Zie https://www.knnv.nl/knnv-afdeling-wageningen/agenda-afdeling

ACTIVITEITEN IVN VEENENDAAL RHENEN
Zie https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen/activiteiten
ACTIVITEITEN IVN ZUIDWEST VELUWEZOOM
Zie https://www.ivn.nl/afdeling/zuidwest-veluwezoom/activiteiten
ACTIVITEITEN IVN RENKUMS BEEKDAL
Zie https://www.renkumsbeekdal.nl/

