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Leeuwenbrief

Je kunt de nieuwsbrief ook online bekijken

Leeuwenbrief
Als lid van IVN ontvang je hierbij de Leeuwenbrief. Boordevol leuke
verslagen, natuurweetjes, de jeugdagenda en deze keer ook
knutseltips voor de kerst. Vragen of opmerkingen:
mvansluis@hotmail.com. De deadline voor het volgende nummer is 1
maart. Veel leesplezier gewenst!
Maartje van Sluis
headerfoto: lees meer bij de bodemdierendagen

Vanuit het bestuur
Het is begin december en het is buiten nat en winderig. De temperatuur
is heerlijk winters. Terwijl de regen tegen het glas tikt, denk ik terug aan
de afgelopen periode. We hebben een prachtige ledendag gehad in het
Lauwersmeergebied. Daarbij hebben we een mooie wandeling
gemaakt en waren er zeearenden door een verrekijker te zien.
Ook hebben we na 2,5 jaar de Natuurgidsenopleiding afgerond. De
grootste prestatie is uiteraard geleverd door de deelnemers. Onze
afdeling mocht samen met de afdeling De Walden de organisatie voor
haar rekening nemen. 24 deelnemers zijn geslaagd waarvan 6 leden
van onze afdeling. Wij feliciteren alle geslaagden! We kijken uit naar
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jullie excursies en activiteiten en dat jullie veel plezier zullen beleven bij
het overdragen van jullie kennis.
Tenslotte doe ik nog een poging om nieuwe bestuursleden te werven.
In het kader van ‘vele handen maken licht werk’ zoeken we voor
verschillende taken een invulling. Bijvoorbeeld voor het beheren van de
mailbox, voor het inboeken van de bonnetjes en andere boekstukken,
het schrijven van een jaarverslag, het vier keer per jaar bijwonen van
districtsvergadering (hier komen alle afdelingen van Friesland bij elkaar
om met elkaar ervaringen uit te wisselen en samenwerkingen op te
starten) en het organiseren van activiteiten voor leden. Het huidige
bestuur vertelt graag meer over deze taken en hoeveel tijd dit ongeveer
kost.
Langs deze weg wil het bestuur iedereen alvast fijne feestdagen
wensen en natuurlijk een wondermooi 2022!
Namens het bestuur van IVN afdeling Leeuwarden eo, Louise van Zeijl

Jeugdwerkgroep

Op de agenda
Kerstversiering uit de natuur
zondag 19 december 2021
14:30 - 15:30, dbieb Leeuwarden
volgeboekt
Vogels in de tuin
zondag 23 januari 2022
14:30 - 16:00, dbieb Leeuwarden
voor kinderen van 6-10 jaar

27 sep 2021: Bodemdierenles aan 3
groepen 1-2 op IKC De Sprong

De natuur ontwaakt - inheems of

3 oktober 2021: Bodemdieren

exoot in de moestuin?

kinderworkshop in de Blokhuispoort

zondag 6 maart 2022

8 oktober: Wespenles aan 3 groepen

14:30 - 16:00, dbieb Leeuwarden

5/6 in het kader van de

voor kinderen van 6-10 jaar

Kinderboekenweek
24 oktober 2021:

Knutseltip: kersterren maken

Paddenstoelenexcursie in de

Tip voor jong en oud. Het kan met
allerlei materialen.
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Knutseltip: geurzakjes maken

Maak nu vast leuke houders voor

Met naaldbomennaalden in een leuk

vogelvoer voor de tuinvogeltelling

zakje een heerlijke natuurgeur in huis.

eind januari 2022: dennenappels, 3
toffe vogelvoeders, vogelcupcakes of
een vogelvoederfles

Veren maken de man

Boekentip: De verendief

Corry van der Meer schreef een leuk

Corry van der Meer noemt het boek

stukje over de kleuren van de

een aanrader. Ze stelt voor om in elke

pimpelmees, de herkomst van de

nieuwsbrief een tip te zetten. Meld je

naam en citeert een gedicht.

aan als jij dat af en toe leuk vindt.

Lees het hele verhaal

Lees de tip

Verslag ledendag Schiermonnikoog
Op 16 oktober vond er voor het eerst sinds lange tijd weer eens een ledendag
plaats. Het was een uitstapje naar Lauwersoog waar we een interessante
rondleiding kregen door een boswachter met na afloop lekker een kopje koffieof
thee met gebak. Klik op de foto voor het verslag.
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De natuur in
Maartje van Sluis vertelt online over apps en
websites over de natuur. Ze bespreekt
Waarneming.nl en een aantal leuke apps zoals
Birdnet, Obsidentify, De tuinvogeltelling,
Vlindermee en Dierenzoeker.
Bekijk het filmpje op YouTube

Diplomering Natuurgidsen Opleiding 2019-2021
Dorris Wijnenga maakte een mooi verslag van de diplomering van de
natuurgidsen. Deze opleiding is verre van normaal verlopen, maar toch zijn er
maar liefst 24 natuurgidsen geslaagd.
Lees het verslag

Halo's
Renée Slooff legt uit wat halo's zijn en wanneer je
ze kunt zien. Je ziet ze vooral in de winter bij een
laagstaande zon. Als je dit artikel gelezen hebt, zul
je veel vaker naar de lucht kijken.
Lees het hele artikel

Vogelexcursie 2 oktober 2021
Eindelijk was er weer een IVN vogelexcursie! Sita
Bakker beschrijft de leuke waarnemingen in
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Kollumerpomp en Ezumakeeg.
Lees het verslag

IVN Leeuwarden
De wind in je haren, zon op je bolletje, beestjes kijken; wil je dat: ga met ons mee.
IVN-Leeuwarden e.o. is een enthousiaste IVN afdeling die excursies, themaavonden en cursussen organiseert voor alle leeftijden.

Lees verder

Je bent ingeschreven met het e-mailadres canterstate@yahoo.com
Direct uitschrijven.

IVN Leeuwarden
Harmen Sytstrawei 7, 8915 HB Leeuwarden
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