Leeuwenbrief september 2021

Je kunt de nieuwsbrief ook online bekijken

Leeuwenbrief
Als lid van IVN ontvang je hierbij de Leeuwenbrief. Wil je voor de
volgende Leeuwenbrief iets aanleveren of heb je vragen en
opmerkingen over deze, neem dan contact op met ondergetekende via
mvansluis@hotmail.com. De deadline voor het volgende nummer is 1
december. Veel leesplezier gewenst!
Maartje van Sluis

Vanuit het bestuur
Voor jullie ligt de nieuwste Leeuwenbrief. Dankzij onze actieve vrijwilligers is er
weer voldoende kopij bij Maartje binnengekomen om een jullie een
lezenswaardige e-mail te kunnen sturen.
Alle inzenders, en Maartje als samensteller niet in het minst, bedankt hiervoor.
Langzamerhand herpakt de samenleving zich gelukkig weer een beetje en zo is
er op 14 augustus jongstleden een geslaagde steltloper excursie gehouden. Ook
de jeugdwerkgroep kon binnen de beperkingen toch door met een aantal
activiteiten, met name op scholen. En het programma voor de activiteiten in
dbieb is ook klaar.
Als bestuur hebben we een poos vakantie genoten, en we beginnen weer met

:

nieuwe moed aan een nieuw seizoen, want de herfst staat voor de deur. Dit

najaar zal vooral in het teken staan van het zoeken naar en het vinden van
nieuwe bestuursleden. Want Cor en Louise zijn nu toch echt voornemens om er
een punt achter te zetten. En we zijn aan het kijken of er (binnen de huidige
leefregels) een ledendag in het verschiet ligt. Zodra hier meer over bekend is
zullen we jullie informeren.
Voor nu; veel leesplezier gewenst, en hopelijk tot ziens op een van onze
toekomstige activiteiten.
Hartelijke groet namens het bestuur,
Cor de Vries

Jeugdwerkgroep

Op de agenda
Opruimers van de natuur
zondag 3 oktober 2021, 14:30 t/m
16:00, voor kinderen van 6-10 jaar.
Meld je kind hier aan.
Paddenstoelenexcursie
zondag 24 oktober 2021, 14:30 t/m
16:00, voor kinderen van 6-10 jaar.

Update van de jeugdwerkgroep

Meld je kind hier aan.

De jeugdwerkgroep is druk geweest

Kerstversiering uit de natuur

met de slootjesdagen en het

zondag 19 december 2021, 14:30 t/m

binnenbos. Wil je helpen? Dat kan.

15:30, voor kinderen van 6-10 jaar.
Meld je kind hier aan.

:

Lees er meer over

De zeearend
“Als jullie wat eerder op waren gestaan, hadden we de zeearend nog gezien”.
Onder die titel schrijft Rienk Versloot een boeined verslag over een tocht naar het
Lauwersmeer om de zeearend te spotten. Met mooie foto's van Sita Bakker.
Lees het verslag

Koolzaad en raapzaad
Renée Slooff geeft handige tips om de verschillen
tussen koolzaad en raapzaad te leren kennen. Op
de foto vast het raapzaad.

:

Lees het hele verhaal

Spinnen

Het Hemmemapark in Berltsum

Spinnen, velen zijn er bang voor, ja

Maartje volgt de opleiding tot

ook mannen. Ze willen het alleen niet

natuurgids. Ze schrijft enthousiast

echt laten blijken. En spinnen zijn

over haar onderzoeksgebied het

zulke leuke beestjes…. zegt Avion

Hemmemapark. Bekijk ook de

Eizenga. Inspirerend!

filmpjes op YouTube over het park.

Lees het verhaal over spinnen

Lees meer over het park

Gelukje
Gert van der Heide schrijft over zijn ontmoetingen
met zeer zeldzame soorten. Op zoek naar een
rups kwam hij bijvoorbeeld deze gladde slang
tegen. Wat een gelukje!
Lees meer

Plakkers
Dorris Wijnenga is dol op motten. Het nachtvlinderen met behulp van een lamp
op een wit laken komt er steeds meer in. Ze schrijft over de plakker (foto links) en
over het aparte harige nestje van de plakker (foto rechts).

:

Lees verder

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 info@meindertvandijk.nl
Direct uitschrijven.

:

IVN Leeuwarden
Harmen Sytstrawei 7, 8915 HB Leeuwarden

