Om mee te beginnen: ook de redactie van deze nieuwsbrief wenst alle lezers een heel gelukkig
nieuwjaar. Laten we hopen dat 2021 beter wordt dan het jaar dat achter ons ligt.
Misschien is het niet het juiste moment, maar de redactie denkt dat het ook goed is om even stil te
staan bij de – enkele – positieve zaken die 2020 ons heeft gebracht. Veel mensen hebben hun eigen
buurt herontdekt. Namelijk door gewoon een ommetje te gaan maken. Of een kort fietstochtje.
Vooral dat wandelen zouden we er in moeten houden: gezond! En het is vaak verrassend om te zien
hoe gul de natuur kan zijn, ook binnen de bebouwde kom. In deze tijd van het jaar zou je bomen en
struiken kunnen gaan determineren aan de hand van de knoppen van de bladeren en de structuur
van de bast. En als je er op let ontdek je hoeveel bloemen er nog in bloei staan, zeker in deze periode
van zachte winters. Wintermuggen doen hun dansje in de namiddag, soms zelfs als het een beetje
regent. Wat zijn dat voor dieren?
Dit nummer is verder gevuld met de goede wensen van IVN-ers en soms ook van onze relaties in de
wereld van natuur & milieu. Graag zien we hen en alle andere leden tijdens de digitale
Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 16 januari a.s. om 16:00 uur.
Ik wens jullie heel veel liefde en natuurgenot en dat het een jaar mag worden van nog meer samen
en van nieuwe verwondering.
Wietse Roodenburg

Een heel GEZOND nieuw jaar gewenst, het jaar waarin alles hopelijk weer NORMAAL wordt!
RIa Fijn van Draat

Het afgelopen jaar was voor ons allen een moeilijk jaar. Eén ding hield ons op de been en dat was de
liefde voor natuur. We trokken meer dan ooit individueel de natuur in voor een wandeling,
inventarisatie e.d. Dat was toch altijd beter dan een middagje winkelen.
Ik wens jullie voor 2021 al het goede , maar vooral een groen en gezond jaar waarbij we ons,
afhankelijk van de omstandigheden, blijven inzetten voor de natuur.
Johan Kieft
Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer

Veel coronamotten (Anania coronata) en andere fraaie vlinders, en heel weinig coronavirussen.
Heel veel gezoem van bijtjes en zweefvliegen, en maar weinig noodzakelijk afstandelijk geZoom
meer.
Gerard van der Klugt
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Afgelopen zomer vroeg ik me af wat die ooievaars daar deden bij milieustraat Avalex in Maaldrift –
Wassenaar. Nu weet ik het; op donderdag wordt het groenafval opgehaald…(zie foto) Misschien kun
je hier iets mee, maar misschien weet iedere IVN’er dit al. Groeten, Ingrid Kriens
Ik wens ons docententeam een goede voorbereiding van de volgende Natuurgidsen opleiding toe,
een start hopelijk in januari 2022 en in 2021 veel door jullie geattendeerde belangstellenden
daarvoor!
Wouter Gerstel
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Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 16 januari a.s. om 16:00 uur
Zet deze unieke activiteit in uw agenda. Een ZOOM Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 16 januari,
16: 00 uur, met een razend interessante presentatie over de geboorte van een nieuwe werkgroep,
over 80 Nieuwjaarswensen, een poll, de traditionele Nieuwjaarsspeech van de voorzitter en een
kans elkaar te zien en te spreken. De link naar de activiteit wordt U binnenkort per email gestuurd.
Voor hen die nog geen of weinig ZOOM ervaring hebben zullen we enige eenvoudige instructies
meezenden. We kijken uit om voor eventjes contact met jullie te hebben en rond 17: 0 uur te
toosten op een nieuw jaar, in goede gezondheid en in de overtuiging dat alles weer mooi gaat
worden.
Het bestuur
De Strengen, het eiland ten noorden van de Merenwijk in Leiden, wordt momenteel bijna volledig
op de schop genomen. De verlanding begon ernstige vormen aan te nemen, waardoor in de nabije
toekomst veel rietvogels geen ideaal biotoop meer zouden vinden op het eiland. En dat geldt ook
voor doortrekkers die we hier regelmatig mogen verwelkomen.
De westelijke helft is intussen volledig met de grond gelijk gemaakt, en er zijn ondiepe gedeelten
uitgegraven, om waterplanten (vooral riet) weer een kans te geven. Het ziet er hoopvol uit. Tijd om
weer excursies te gaan plannen, om de nieuwe ontwikkelingen te gaan volgen. Je krijgt er weer
heel veel zin in als je het ziet.
Een mooi project in deze relatief stille coronatijd: de natuur die weer inspiratie biedt, en ons
uitdaagt om aan het nieuwe jaar te beginnen met hernieuwde kracht en mogelijkheden. Laten we
kijken wat er weer en/of al mogelijk is, vooral buiten natuurlijk.
Ik wens iedereen een mooi 2021 toe, met weer langzaam ontluikende mogelijkheden voor onze
activiteiten: kleine excursies, zoom-trainingen, etc. En hopelijk kunnen we dan in het najaar weer
los. Weer doen waar de natuur om vraagt en waar we graag aan beantwoorden.
Doe je ook weer mee…….?
Heel veel goede gezondheid en inspiratie in 2021, en vooral: weer zorgeloos kunnen genieten.
Herman Breepoel
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Redactie: Floris de Boer, Wietse Roodenburg en Hans ter Mors. De Nieuwsbrief komt uit bij
voldoende nieuws. Wie géén prijs stelt op deze Nieuwsbrief kan dit melden aan de secretaris
van de IVN Leidse regio, Ria Fijn van Draat (ivnleiden@hotmail.com). De site van onze IVNafdeling is https://www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio. Ook goed: www.ivn.nl/leiden.
In de maanden januari, mei en oktober verschijnt het gezamenlijke periodiek van de IVN
Leidse regio en de KNNV Leiden e.o. “Bladgroen”.
De foto’s in deze uitgave zijn van Herman Berkhoudt (Karmijnrood netwatje), Gerard van der
Klugt (Coronamot en Grote zaagbekken in het zonnetje), Ingrid Kriens (Ooievaar op mast),
Johan Kieft (de Kerstgroet van de Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer) en de redactie.
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