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Leeuwenbrief

Je kunt de nieuwsbrief ook online bekijken

Leeuwenbrief
Als lid van IVN Leeuwarden ontvang je hierbij nogmaals de
Leeuwenbrief. Nu met het artikel van de vogelwerkgroep. Ook veel
excursies, verslagen, natuurweetjes en de jeugdagenda. Vragen of
opmerkingen: mvansluis@hotmail.com. De deadline voor het volgende
nummer is 1 juni. Veel leesplezier gewenst! Maartje van Sluis
headerfoto: zwanen in het Leeuwarder Bos

Van de bestuurstafel
Of zou ik moeten beginnen met ‘uit de bestuurs whats app’? Want een
bestuurstafel lijkt inmiddels een spreekwoordelijk relikwie uit een ver
verleden. Maar gelukkig kunnen we vooralsnog de komende periode
elkaar weer eens treffen voor een overleg aan tafel, ‘face to face’. De
afgelopen twee jaar hebben we toch via de whats app een aantal zaken
kunnen realiseren. En met name zijn we erg blij met een nieuw
bestuurslid in de persoon van Anne Slagman. Zij stelt zich verderop in
deze nieuwsbrief aan jullie voor. Daarmee zijn we echter nog niet uit de
bestuurlijke gevarenzone. Ondergetekende zoekt per eerstvolgende
algemene ledenvergadering een andere uitdaging, dus de bezetting
blijft mini-minimaal. Over de ALV gesproken: De planning is om deze
na de zomervakantie 2022 te organiseren. Wat is jullie mening, weer
digitaal via zoom of teams, of toch maar weer in een zaaltje?
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Fijn om te horen dat door de versoepelingen van de corona
maatregelen verschillende zaken weer kunnen worden opgepakt. De
vogelcursus gaat weer verder waar men was gebleven, de zaterdag
ochtend vogelexcursies worden weer gestart, en er zijn diverse nieuwe
initiatieven van onze nieuwe pas afgestuurde IVN natuurgidsen, waar
we erg blij mee zijn. Je leest er meer over in deze nieuwsbrief. De
jeugdwerkgroep heeft ook niet stilgezeten en heeft weer, en nog
steeds, een heel programma om met natuur educatie aan de slag te
gaan voor de jeugd. Verderop lees je meer.
Tot slot wensen wij jullie veel leesplezier,
Met hartelijke natuur groet, Louise, Sita, Anne en Cor

Anne Slagman stelt zich voor
Hallo lezers!
Sinds kort ben ik algemeen lid geworden in het
bestuur van IVN Leeuwarden en er werd mij
gevraagd een klein voorstelstukje te schrijven,
dus bij deze: Ik ben Anne(lies) SlagmanHeiligers, getrouwd met Simon en wij wonen
met onze 2 honden in Boornbergum. We hebben 3 prachtige
volwassen kinderen.
Wij zijn lid van IVN Leeuwarden en de Wâlden. Ik zit bij Leeuwarden
ook in de vogelwerkgroep. Vorig jaar heb ik mijn IVN Natuurgidsenopleiding afgerond, de leukste/interessantste opleiding die ik ooit
gedaan heb! (zijn er niet zoveel hoor, haha).
Mijn grote passie is vogels, vogels en nog eens vogels! We hebben
gelukkig veel verschillende soorten in onze tuin, maar ik ga ook graag
erop uit om ze te zoeken én te fotograferen. Ik heb meestal geen doel,
gewoon gaan en zien wat er op mijn pad komt. Elke vogel heeft zijn
charme voor mij. Mijn motto is ook: Een dag geen vogel gezien, is een
dag niet geleefd. Naast vogels kijken ga ik ook graag met Simon en de
honden op pad in onze camper. Heerlijk om steeds op andere plekken
te komen en om daar dan wat te wandelen of fietsen en te genieten
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van de vrijheid.
Ik hoop jullie binnenkort tegen te komen op een vergadering of op een
van de natuurexcursies.Tot ziens, Anne.

Op de agenda:

excursies en activiteiten

Wandeling door het Hemmemapark

‘Het geheim van het Galgelân’

Berltsum, 12 maart 13.30-15.00 uur

Offingawier, 19 mei 19.00-21.00 uur

Rond(je) Liauckemastate

'Vogel 't uit in De Veenhoop'

Sexbierum, 13 april 14.00-16.00 uur

De Veenhoop, 24 mei 19.00-21.00 uur

Gezinsactiviteit met bijen

De prachtige Peazemerlannen!

Drachten, 18 april 13.30-15.00 uur

Moddergat, 19 juni 14.00-15.30 uur

Wandeling door het Hemmemapark

‘Het geheim van het Galgelân’

Berltsum, 7 mei 13.30-15.00 uur

Offingawier, 2 juni 19.00-21.00 uur
(evt)

Jeugdwerkgroep
Jeugdagenda
De natuur ontwaakt
dbieb Leeuwarden, 6 maart
14.30-16.00 uur
Bomen onderzoeken
dbieb Leeuwarden, 29 mei
14.30-16.00 uur
Ondanks Corona kon de jeugd-

Slootjesdagen

werkgroep toch een aantal activiteiten

10-12 juni, houd de website in de

verzorgen: kerstversiering uit de

gaten voor meer informatie.

natuur, vogels spotten en Fûgel Vrij.
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Het kan weer
Eindelijk, het kan weer! Op de eerste lentedag gaat de Vogelwerkgroep de
cursus Vogels en Vogelherkenning weer oppakken. Lees ook over de grutto en
over het jaar van de merel en geniet van de foto's van Jan Kramer.
Lees het bericht van de vogelwerkgroep

De haas
Met Pasen voor de deur en het feit dat er aan de
kust, tussen Zwarte Haan en Ferwert, heel mooi
één zat te poseren, schrijft Dorris deze keer over
een stoere knakker, de Haas.
Lees het verhaal van Dorris

Het verstoten zwanenjong
Rienk Versloot schrijft boeiend over het
Leeuwarderbos, waar een zwanenfamilie
waarschijnlijk een jong heeft verstoten. Hij vraagt
zich af waarom zoiets gebeurt.
Lees het hele verhaal
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Interview met Lysbet Hoekstra,

Basiscursus veldbiologie

coördinator van de Jeugd-

SoortenNL – verslag door Esther

werkgroep IVN Lwd e.o.

Dijkstra

Lees hier onder andere hoe het komt

Esther Dijkstra schreef een

dat Lysbet al van jongs af aan

enthousiast verhaal over de

belangstelling voor de natuur heeft,

basiscursus veldbiologie van

wat haar drijft en wat voor leuke

SoortenNL. Goed om te lezen, want

dingen ze mee maakt met de

de cursus wordt nog eens gegeven.

jeugdwerkgroep.

Lees het verslag

Lees het interview

Schooltuinen
Reintsje van der Schaaf werkt als túnjuf en vertelt
wat ze zoal doet om met de kinderen ook op
school naar buiten te gaan en ze de natuur te laten
beleven. Ook geeft ze leuke tips om zelf te doen!
Lees het artikel

Kalender IVN Fryslân
Er is een provinciale kalender verschenen met excursies en cursussen uit de
hele provincie. Vanuit elk item kun je doorklikken naar de activiteit op een
website (N.B. Het openen kan iets langer duren doordat het zo'n groot bestand
is).
Bekijk de kalender
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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 mvansluis@hotmail.com
Direct uitschrijven.

IVN Leeuwarden
Harmen Sytstrawei 7, 8915 HB Leeuwarden
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