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Als ik ’s avonds de deur uit ga, is het een
mooie heldere avond. Ik zie een deel van
de maan met er naast een fel lichtschijnsel.
Als dan iemand spontaan verteld dat dat
lichtschijnsel Venus is en dat
https://stellarium-web.org/ een leuke site
is waarop je de hemel met al zijn sterren
en planeten in je eigen omgeving krijgt
aangereikt, dan kan ik niet anders dan
weer opnieuw enthousiast raken.
De maan draait om de aarde en
afhankelijk van hoe de maan ten opzichte
van de aarde en de zon aan de hemel staat,
zien we een groter dan wel kleiner deel
van de verlichte kant van de maan.
Er zijn acht maanfasen:
Van nieuwe maan, jonge maansikkel
(wassende maan), eerste kwartier (de
rechterhelft is verlicht), wassende maan
(Gibbous maan) naar volle maan. Van
afnemende maan, laatste kwartier (de
linkerhelft is verlicht) en asgrouwe maan
(Balsemieke maan).
Dat wat ik in januari gezien heb was de
wassende maan, de jonge maansikkel,
oftewel het toenemen of groeien van de
maan. AD

Van het bestuur
De afgelopen maanden waren onzekere tijden, het coronavirus, Covid-19 waarde rond. Veel van wat gewoon was,
kon en mocht niet meer. We hopen dat iedereen deze periode goed is doorgekomen en gezond gebleven is.

De algemene ledenvergadering (ALV) en ook alle excursies werden afgelast, de lezing afgemeld, de Grassendag
uitgesteld naar 2021. Er verscheen geen Convo, maar we hebben u allen, van wie het e-mailadres bekend is, via de
Amici della Natura, per mail op de hoogte gehouden en de informatie is op de website geplaatst.
Mocht u geen mailing ontvangen hebben, check dan of het juiste mailadres bij ons bekend is en geef eventuele
wijzigingen door aan onze ledenadministratie.
Vanaf augustus gaan we de draad weer oppakken al zullen we ons aan de regels en richtlijnen van het RIVM
moeten houden.
Hier ligt dan ook een taak voor ons allen! zeker wat betreft de anderhalve meter afstand en de eigen
verantwoordelijkheid om bij verkoudheidsklachten, koorts en hoesten thuis te blijven.
Zie voor alle informatie www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.
De grootste wijziging die wordt doorgevoerd is dat u zich dient aan te melden om mee te mogen met een van
de aangeboden excursies.
Binnen het bestuur hebben een aantal wijzigingen plaats gevonden.
Na 3 jaren als penningmeester in het bestuur gezeten te hebben, heeft Louis aangegeven zijn termijn niet te willen
verlengen. Wij danken hem heel hartelijk voor de prettige samenwerking en de snelle en goede financiële
afhandelingen. Als dank heeft hij via Erwin het boek ‘De Turkse tortel’ van Hay Wijnhoven ontvangen.
Inmiddels heeft Gijsbert Peelen het stokje overgenomen en is hij met een hartelijk welkom in het bestuur ontvangen.
Uiteraard wordt hij nog voorgedragen tijdens de ALV (waarvan de datum nog niet bekend is), voor goedkeuring
door de dan aanwezige leden.
Coert van Putten heeft aangegeven het bestuur te verlaten en is tevens gestopt met het maken van de
excursieagenda. Wij danken hem hartelijk voor zijn bijdrage van het afgelopen jaar.
Ook een hartelijk dank aan Ton Ebben, ook hij heeft aangegeven te gaan stoppen met het samenstellen van de
excursieagenda. Deze taak wordt nu geheel door Erwin van der Leij overgenomen.

Excursies
Belangrijke excursie-informatie vanwege het Coronavirus
Alle excursies worden georganiseerd met inachtneming van de regels en richtlijnen van de Nederlandse regering en
het RIVM. Binnen deze regels en richtlijnen mag iedere excursieleider zelf bepalen hoeveel mensen er aan zijn of
haar excursie deelneemt. Daarbij geldt voor alle excursies een VERPLICHTE VOORAANMELDING. Wil je
mee met een excursie, neem dan tevoren contact op met de betreffende excursieleider. Contactgegevens staan
vermeld bij de excursie(s).
Een extra opmerking bij de excursies gegeven door Jan Nillesen: je kunt met hem meerijden vanaf station Boxmeer
naar de excursielocatie. Hiertoe dien je wel tevoren telefonisch contact met hem op te nemen.
Zaterdag 1 aug. | 14.00 - 18.00 uur | KNNV Nijmegen | Landschapsexcursie naar De Bruuk, Leigraaf en Kaalbroek te
Groesbeek. Wandeling langs rustige landwegen naar en via De Bruuk, Leigraaf , het Kaalbroek en de Groesbeek. Bij
regenachtig weer zijn gesloten schoeisel of laarzen aanbevolen. De wandeling duurt ongeveer 3,5 uur en kan eventueel worden
ingekort. Vertrek: De kerk van De Horst (eindhalte buslijn 5 vanuit Nijmegen). Excursieleider: Fred Steenhoff
[fsteenhoff@gmail.com]. Let op: de wandeling is onder voorbehoud i.v.m. ontwikkelingen in de privé-situatie.
Dinsdag 4 aug. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Reichswald, Geldenberg, Rehsol. Een tocht door een glaciaal
landschap met als doel de Naturwaldcelle Geldenberg. Vertrek: Oorlogsbegraafplaats Gemenebest, Grunewaldstrasse, 47533,
Kleve [D]. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780].
Maandag 10 aug. | 10.00 - 13.00 uur | KNNV Nijmegen | Bergerheide, Rondven, Lelievennen, Driessenven. Een
struintocht door de rivierduinen, door duinpannen, langs streep en kamduinen. Vertrek: P-plaats 110 m. ten noorden van de
kruising Ceresweg/Ontginningsweg [speeltuintje] in Nieuw Bergen [L]; Ceresweg 13 5854 PK Bergen. Excursieleider: Jan
Nillesen [0485-574780].
Woensdag 12 aug. | 10.00 - 13.00 uur | KNNV Nijmegen | Weurts Straatje excursie. Rondwandeling langs de Waal en door
het eeuwenoude Straatje met bijzondere bomen, struiken en nieuw aangelegde poelen voor kamsalamanders en verhoogde
oevers voor de ijsvogels. Vertrek: Vanuit Nijmegen richting Beuningen. Op de rotonde na de sluis rechts (Westkanaaldijk) en
direct daarna rechts de dijk volgen. Na ongeveer 200 m. zie je links de parkeerplaats. Excursieleider: Titus Frielink [0612266797, tjfrielink@gmail.com]. Aanmelden bij Ria van Gaal [riavangaal@hotmail.com]. Maximaal 12 deelnemers.
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Dinsdag 18 aug. | 10.00 - 13.00 uur | KNNV Nijmegen | Vierlingsbeekse Molenbeek. Vertrek: Vierlingsbeekse watermolen,
Grotestraat 121, 5821 AD Vierlingsbeek. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780].
Zondag 23 aug. | 10.30 – 16.00 uur | LBG Berg en Dal | Groesbeekse ‘rivieren en merentocht’. Een
dagwandeling van ruim 14 km. langs Groesbeekse wateren met aandacht voor historie en natuur. Neem je eigen lunch mee.
Vertrek: Protestante kerk, centrum Groesbeek. Excursieleider: Paul Leenders [024-3972405, pleenders33@gmail.com].
Woensdag 26 aug. | 10.00-13.00 uur | KNNV Nijmegen | Overasseltse vennen. Thema: flora, fauna, aquatische hydrologie,
geomorfologie van de rivierduinen. Vertrek: P-plaats SBB, Hessenbergseweg 5, 6611 KC Overasselt. Excursieleider: Jan
Nillesen [0485-574780].
Woensdag 26 aug. | 19.30 – 21.30 uur | IVN Rijn Waal | Beverexcursie in de Gendtse waard. Op zoek naar het grootste
knaagdier van Europa, de bever. Verrekijker en zaklamp aanbevolen. Vertrek: Afrit naar de steenfabriek aan de Waaldijk ter
hoogte van de Kommerdijk in Gendt. Excursieleider: Ruud Milder [06-38967259].
Zondag 30 aug. | 14.00 – 16.00 uur | IVN Rijn Waal | Fietsen langs bijzondere bomen en struiken in en rond Bemmel. Neem een
fiets en een verrekijker mee. Vertrek: Gemeentehuis / kasteel, Kinkelenburglaan 6681 BL Bemmel. Excursieleider: Anja
Straver [06-38570180].
Dinsdag 1 sept. | 10.00 - 13.00 uur | KNNV Nijmegen | Eckeltse beek bij Afferden [L]. Excursie met als thema:
terrassenbeek, flora en fauna. Vertrek: vanaf de kruising van de N271 met de Eckeltse dijk in Afferden, Dorpsstraat 75
Afferden. Excursieleider: Jan Nillesen [0485 574780].
Zaterdag 5 sept. | 14.00 - 17.00 uur | KNNV Nijmegen | Grenswandeling tussen Groesbeek en Kranenburg. Een
landschapswandeling door de velden, langs de beekjes en door enkele natuurgebiedjes op de grens met ons buurland. De
excursie kan desgewenst worden ingekort. Vertrek: Dennenkamp 2 te Groesbeek, het woonadres van excursieleider Fred
Steenhoff [024-6759475, fsteenhoff@gmail.com]. Let op: de wandeling is onder voorbehoud i.v.m. ontwikkelingen in de privésituatie.
Zondag 6 sept. | 08.30 – 10.30 uur | IVN Rijn Waal | Vogels spotten met Ben Brouwer in de Blauwe Kamer. Neem een
verrekijker mee. Vertrek: Blauwe Kamer 14, 6702 PA Wageningen. Excursieleider: Ben Brouwer [06-53927477].
Zondag 6 sept. | 10.00 - 12.00 uur | KNNV Nijmegen | Gallen excursie. De herfst is bij uitstek geschikt om naar gallen te
zoeken, ze zijn dan vrij groot en vaak schitterend gekleurd. Wil je meer weten over de vele soorten gallen, de interessante
levenscyclus van de insecten die ze veroorzaken en zelf op onderzoek uitgaan? Ga dan mee op deze excursie. Vertrek: NS
Station Mook-Molenhoek. Excursieleider: Bert Janssen [024-3584531].
Woensdag 9 sept. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Maasheggen, Pradolina en tichelgaten in holocene
rivierafzettingen, Oeffelt. De rivier wordt steeds aantrekkelijker voor flora en fauna. Oevers worden natuurlijker. De
riviernatuur reageert bliksemsnel. Bevers, oeverzwaluwen en ijsvogels vinden hun weg naar de terrasranden. Vertrek: Het
Veerhuis Oeffelt, Veerweg 2, 5441 PL Oeffelt. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780].
Donderdag 10 sept. | 10.00 - 13.00 uur | KNNV Nijmegen | Overasseltse en Hatertse Vennen. Vertrek: parkeerplaats SBB
achter kaas- en zuivelboerderij 'De Diervoort '. Excursieleider: Titus Frielink [06-12266797, tjfrielink@gmail.com].
Aanmelden bij Ria van Gaal [riavangaal@hotmail.com]. Maximaal 12 deelnemers.
Zaterdag 12 sept. | 14.00 – 16.00 uur | IVN Rijn Waal | Natuurwandeling in de Oosterhoutse waard. Vertrek: Waaldijk hoek
Dorpsstraat – Waaldijk, 6678 BD Oosterhout (Gld). Excursieleider: Frans Mikx [06-21948312].
Dinsdag 15 sept. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Groote Slink en Bunthorst: een levend schilderij in de Peel.
Excursie met als thema: landschapsbiografie, flora en fauna. Vertrek: P-plaats Bronlaak, Gemertseweg 36, 5841 Oploo [N272].
Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780].
Zaterdag 19 sept. | 19.30 – 21.30 uur | IVN Rijn Waal | Vleermuizen opsporen in de Bemmelse Waard. Neem een verrekijker
mee. Vertrek: Parkeerplaatsje buitendijks nabij afrit Sportlaan / Waaldijk in Bemmel. Excursieleider: Ruud Milder [0638967259].
Zondag 20 sept. | 14.00 – 16.30 uur | Lingewaard Natuurlijk | Struintocht ‘Herfst in de Bemmelse polder’. Vertrek: De
Veldschuur, Sportlaan 1M, Bemmel. Kosten €3,- per volwassene, kinderen €1,50, gratis voor KNNV leden. Deelnemers
worden 15 minuten voor aanvang van de excursie op de startplaats verwacht. Neem eventueel laarzen, verrekijker en fototoestel
mee. Excursieleider: Gijsbert Peelen [06-10864179, info@lingewaardnatuurlijk.nl].
Woensdag 23 sept. | 10.00-14.00 uur | KNNV Nijmegen | Keent. Een in 1938 afgesneden en gedempte Maasarm is over een
lengte van 4 km terug uitgegraven en aan één zijde weer aan de rivier getakt. In de aanpalende uiterwaard is over een
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oppervlakte van ruim 3 km² nieuwe natuur gemaakt door grond af te graven en nevengeulen aan te leggen. Ligging tussen
Grave en Ravenstein. Vertrek: vanaf de parkeerplaats aan de Velpseweg-Hans en Grietweg. Excursieleider: Jan Nillesen [0485574780].
Zondag 27 sept. | 14.00 - 16.00 uur | IVN Rijk van Nijmegen | Natuurexcursie: ecologische voetafdruk. Op een speelse,
interactieve en informatieve wijze verkennen we concrete voorbeelden die we op onze route vinden, gericht op facetten van
duurzaam leven. Kosten: € 2,-. per persoon, gratis voor jongeren <16 jaar en voor leden van IVN, KNNV en Groei en Bloei.
Vertrek: bij de Ubburch, Kasteelselaan 60, 6574 AJ Ubbergen.
Dinsdag 29 sept. | 10.00 - 13.00 uur | KNNV Nijmegen | Beugense Peel, Visdel, Tovensche beek. De flora en fauna van
rijten, dellen, goren en krochten in de Peel. De historische ecologie van de Ullingsche bergen. Vertrek: De Brink, Breestraat 26,
5845 AC Sint Anthonis. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780].
Zaterdag 3 okt. | 10.00 – 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Excursie vanwege het Weekend van de Veldbiologie: Jansberg,
Kloosterberg, Maartensberg en Geuldert. Een struintocht in het kader van het Weekend van de Veldbiologie. We struinen
over de stuwwallen, door droogdalen, langs bronbossen, moerassen, sprengen, sprengkoppen en bosvijvers. Vertrek: P-plaats
kruising Rijksweg N271 / Witteweg in Plasmolen. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780].
Zondag 4 okt. [ 10.00 - 14.00 uur ] KNNV Nijmegen | Excursie vanwege het Weekend van de Veldbiologie: Graefenthal.
Struintocht in het kader van het Weekend van de Veldbiologie. Struinen in de omgeving van een klooster uit de 13 e eeuw, langs
Kiesgruben en Niers. Vertrek: Het voormalige kloostercomplex, Maasstrasse 48/50, 47574 Goch, Asperden. Excursieleider: Jan
Nillesen [0485-574780].
Zaterdag 10 okt. | 9.00 - 12.00 uur | KNNV Nijmegen | Vogelexcursie op de fiets (± 15 kilometer). Vertrek: Hotel de
Musschenberg, Rijksstraatweg 154, 6573 DG Beek-Ubbergen. We fietsen via het fietspad vanaf het Wylerbergmeer en Ooijse
Graaf naar de Erlecomse Waard, daarna via de Kerkdijk en het Wylerbergmeer weer terug. Excursieleider: Els Coerwinkel
[024-6843952].
Zondag 11 okt. | 14.00 – 16.00 uur | IVN Rijn Waal | Natuurwandeling in de Angerense Polder. Vertrek: bij het
Oorlogsmonument op de Rijndijk bij de Kerk te Angeren. Excursieleider: Theo Scholten [06-13881657].
Dinsdag 13 okt. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Filosofendal. Vertrek: Pannenkoekenhuis “De Heksendans”, Oude
Kleefsebaan 425, 6572 AZ Berg en Dal (tegenover Amusementspark Tivoli). Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780].
Zondag 18 okt. | 14.00 – 16.00 uur | IVN Rijn Waal | Ontdek de nieuwe natuur in Park Lingezegen. Vertrek: Landerij de Park,
De Park 12, 6661 BL Elst. Excursieleider: Krijno Horlings [06-55021953].
Zondag 18 okt. | 14.00 – 16.30 uur | Lingewaard Natuurlijk | Struintocht paddenstoelen in Haalderen. Vertrek: P-plaats bij
cafetaria “Moos” in Haalderen. Kosten €3,- per volwassene, kinderen €1,50, gratis voor KNNV leden. Deelnemers gelieve een
kwartier voor aanvang te verzamelen bij het vertrekpunt. Tip: laarzen, verrekijker en fototoestel meenemen. Excursieleider:
Gijsbert Peelen [06-10864179, info@lingewaardnatuurlijk.nl].
Dinsdag 20 okt. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Boshuizerbergen. Landduinen en Jeneverbesstruwelen. Een
struintocht over het Maasterras uit het Weichselien met landduinen. Vertrek: P-plaats Limburgs Landschap, kruising St.
Jozeflaan / Maasheseweg [tussen Venraij en Maashees]. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780].
Vrijdag 23 okt. | 10.00 - 13.00 uur | KNNV Nijmegen | Staddijk. Wandeling door het park van de Staddijk met een uitstapje
naar het Bloemendal. Ook kijken we naar de eventuele paddenstoelen! Vertrek: P-plaats Sportpark Staddijk Zuid, Staddijk 33,
6537 TW Nijmegen. Excursieleider: Titus Frielink [06-12266797, tjfrielink@gmail.com]. Aanmelden bij Ria van Gaal
[riavangaal@hotmail.com]. Maximaal 12 deelnemers.
Zaterdag 24 okt. | 19.00 – 21.00 uur | IVN Rijn Waal | “Nacht van de Nacht”. De beleving van het duister in het open veld.
Turen in het donker. Vertrek: bij De Gent, het grote beeld op de dijk (Waaldijk/Dijkstraat in Gendt). Excursieleider: Alice Kuijf
[06-23337469].
Dinsdag 27 okt. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Reindersmeer. Vertrek: P-plaats sluis Reindersmeer in Well.
Bosbrasserie Bosserheide 3E, 5855 EA, Well. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780].
Dinsdag 3 nov. | 10.00 - 14.00 uur | KNNV Nijmegen | Bleijenbeek. Vertrek: de oprijlaan van het kasteel Bleijenbeek;
Bleijenbeek 2, 5851 EE Afferden [L]. Excursieleider: Jan Nillesen [0485-574780].
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