EERSTE GEZAMENLIJKE NIEUWSBRIEF
KNNV en IVN
In het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw besloten IVN en
KNNV Zwolle e.o. om gezamenlijk een afdelingsblad te maken: het
Zwols Natuur Tijdschrift (ZNT).
Het ZNT bleek voor het aankondigen van activiteiten en andere
actuele zaken soms wat minder geschikt. Daarom startte het IVN ±
6jaar geleden met een digitale nieuwsbrief.
Dat leek De KNNV ook wel wat, maar bij gebrek aan een
deskundige ICT-er liet dat enkele jaren op zich laten wachten.
Twee jaar geleden ging ook KNNV digitaal.
Een tijdje geleden is besloten de nieuwsbrieven van IVN en KNNV
samen te bundelen en 10 x per jaar een gezamenlijke nieuwsbrief
te versturen omdat er wat overlap in de meldingen zat.
Hulde aan alle betrokkenen en met name aan Hettie ten Klooster
en Anouk Ankone die hier hun schouders onder hebben gezet.
Prachtig ook dat de samenwerking tussen onze natuurclubs
hiermee weer een stap verder is gekomen! Wij zijn enthousiast, we
hopen dat dat ook geldt voor de lezers van de nieuwsbrief nieuwe
stijl.
Hans de Jong - IVN Zwolle
Dirk Maas - KNNV Zwolle

FEBRUARI
IVN
Woensdag 8 februari, 20.00 uur
25 jaar Wilde Plantencursus
Zonnebloem van Doepark
Nooterhof
Lees meer >>
KNNV
Donderdag 9 februari, 20:00 uur
Lezing over Overijsselse
natuurjuwelen en oude bossen
Zonnebloem van Doepark
Nooterhof
Lees meer >>

IVN - SCHARRELKIDS
Zaterdag 11 februari,
14:00 - 16:00 uur
Winterwonderland
Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar
Doepark Nooterhof
deelname €2,Lees meer >>
IVN
Zondag 12 februari, 14.00 uur
Winterwandeling
Parkeerplaats Zandhove
gidsen: Marijke Horninge,
Annelies Feenstra, Lisette
Schelhaas

MAART
KNNV
Donderdag 9 maart, 20:00 uur
Algemene ledenvergadering
KNNV
Zonnebloem van Doepark
Nooterhof
Lees meer >>

IVN - 25 jaar Wilde Plantencursus
woensdag 8 februari
IVN viert een jubileum, de Wilde Plantencursus bestaat 25
jaar. Dit moment willen we niet zomaar voorbij laten gaan.
Gerard Oostermeijer verzorgt een lezing. Hij is één van de
schrijvers van het bekroonde boek “Niet zonder elkaar”
over relaties en samenhang tussen plant en dier.
Het boek is op de avond ook verkrijgbaar tegen een
gereduceerde prijs. Meld je snel aan. Vol is vol.
Aanmelden bij Marlène Vaessen, wildeplanten@ivnzwolle.nl

IVN
Zondag, 12 maart, 14.00 uur  
Voorjaar op het Landgoed Den
Berg
Station Dalfsen
Gids: Wim van Bruggen
KNNV
Donderdag,16 maart
Lezing Weidevogel-avond
Zonnebloem van Doepark
Nooterhof
door Gerrit Gerritsen
Lees meer >>
KNNV
Zondag 19 maart, 08:30 uur
Vogelexcursie
Oostvaardersplassen
Vooraf aanmelden
Lees meer >>
IVN
Zondag, 19 maart, 14.00 uur
Sporen in de Uiterwaarden
Het Engelse Werk, uitspanning
Krisman
Gidsen: Fred Hartog en Jacko
Westendorp

KNNV - Lezing over Overijsselse
natuurjuwelen en oude bossen.
donderdag 9 februari
De lezing door Piet Bremer gaat over historische
landschapselementen in de regio Zwolle en hun betekenis
voor natuur en cultuur. Aandacht wordt besteed aan oude
meidoornheggen en houtwallen, maar ook over hooilanden,
sloten en bossen.
Lees meer & aanmelden >>

IVN
Zondag, 26 maart, 14.00 uur
Voorjaar in het Westerveldse
bos
Westerveldse bos, Parkeerplaats
Kolksteeg
Gidsen: Marjan Reus, Annelies
Feenstra,
Walter van Beek
De IVN excursies zijn gratis, een
vrijwillige bijdrage wordt op prijs
gesteld. Aanmelden is niet nodig.
De duur is ca. twee uur (tenzij
anders vermeld).

ACTIVITEITEN
ANDERE
ORGANISATIES
Woensdag 8 februari, 19.30 uur
Van observatie tot trend
Buitencentrum Sallandse
Heuvelrug
Lees meer >>

IVN - Vogelzangcursus
start 4 en 6 maart
De vogelzangcursus start weer in 2017.

Natuur en Milieu Overijssel
Donderdag 9 & 23 februari,
17:00 uur
Workshop Jongeren voor
natuur

12 weken naar buiten en vogels herkennen aan de zang,
broedende reigers boven je hoofd, roepende boomklevers of
een roffelende grote bonte specht en watervalletjes van
geluid van de roodborst.
De cursus is ook geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar.
Lees meer & aanmelden >>

IVN - Vlindercursus
Start 8 maart
Ga de wondere wereld van de dagvlinders verkennen, er
gaat een wereld voor je open. In twee avonden en twee
veldexcursies ga je er meer over leren en herkennen.
Lees meer & aanmelden >>

KNNV - Weidevogelbescherming
rond Zwolle
donderdag 16 maart
In de polders rond Zwolle hebben weidevogels het moeilijk
maar veel boeren en vrijwilligers zetten zich in om het tij te
keren. Er gebeurt meer dan je denkt en dat willen oa. Gerrit
Gerritsen, Joop Beers en Henk Pelleboer graag vertellen.
Hopelijk wordt je zo enthousiast dat je mee gaat helpen.
Kom daarom naar deze avond.
Lees meer & aanmelden >>

Natuur en Milieu Overijssel,
Assendorperdijk 3, Zwolle
Lees meer >>

REDACTIE
Hettie ten Klooster
Anouk Ankone
Corien Bruins Slot
Erik van Dijk

KNNV - Vogelexcursie
zaterdag 18 maart
Vogelexcursie Oostvaardersplassen, Oostvaardersveld,
Praambult, Jan van der Boschpad & de Lepelaarsplassen.
Te verwachten soorten: Zeearend, Blauwe Kiekendief,
Putters, Holenduiven, eendensoorten.
De excursie wordt georganiseerd door Jur Furda
Lees meer & aanmelden >>

IVN - Wilde plantencursus
Start 29 maart
De Wilde Plantencursus bestaat 25 jaar. Je kunt dus
spreken van een succesvolle cursus.
Ben je geïnteresseerd in de natuur en wil je meer weten over
voorkomende planten in Nederland. Je leert de namen en
krijgt ook informatie over de groeiplaats en de relatie van de
plant met zijn omgeving.
Lees meer & aanmelden >>

Algemene ledenvergadering KNNV
De ALV van de KNNV 2017 vindt plaats op donderdag 9
maart 2017, De Zonnebloem van Doepark Nooterhof.
Aanvang: 20.00 uur.
Voor verdere informatie zie de website >>

Nieuwe website IVN
De nieuwe website van IVN is online
Neem een kijkje, ziet het er niet flitsend uit!!
Bekijk de website >>

Algemene ledenvergadering IVN
De Algemene Ledenvergadering van IVN afd. Zwolle vindt
plaats op donderdag 23 maart, aanvang 19.30 in De
Zonnebloem van Doepark Nooterhof. De uitnodiging wordt
per e-mail verspreid.

Actie Steenbreek en Klimaat Actieve
Stad
Actie is Steenbreek is een samenwerking van IVN en KNNV
met adviezen om wateroverlast te verkleinen. Waterschap
Drents Overijsselse Delta heeft met Natuur en Milieu

Overijssel een brochure opgesteld met tips.
Lees meer... >>

Van observatie tot trend
woensdag 8 februari
De provincie Overijssel organiseert in het Buitencentrum
Sallandse Heuvelrug de bijeenkomst “Van observatie tot
trend; het hoe en wat van gegevens over flora en fauna”. De
bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen die zich
betrokken voelt bij monitoring van flora en fauna in
Overijssel. Deelname gaat op basis van aanmelding,
Lees meer & aanmelden >>

Vogels en de liefde
Een nieuw boek verschijnt 10 februari 2017 - cadeautip voor
Valentijnsdag!
Hoe zit dat eigenlijk met vogels en de liefde? Zijn vogels
voor altijd bij elkaar of vervluchtigt de liefde al snel?
Kijk voor meer boeken in de bibliotheek van de KNNV.
Bekijk alle boeken van de KNNV uitgeverij >>
Meer informatie over boeken bestellen met korting >>

Aftrapnotitie Natuur voor elkaar
De Provincie Overijssel heeft met bewoners en organisaties
Groene Tafels georganiseerd. Hieruit is naar voren gekomen
dat bewoners van de Provincie natuur erg belangrijk vinden.
Groen doet iedereen goed, we voelen ons prettig in een
groene leefomgeving en komen erin tot rust. De notitie is
aanzet voor een verdere koersbepaling.
Lees meer...

NL.Doet
Op 10 en 11 maart organiseert het Oranjefonds de

bekendste vrijwilligersdagen in Nederland. In Zwolle e.o. zijn
activiteiten waarvoor je je kunt aanmelden,
bijvoorbeeld helpen bij de kinderboerderij Park Eekhout.
Lees meer...

IVN Woestelandacademie
Vind jij het leuk om jongeren meer te betrekken en in te
interesseren in natuur en duurzaam ondernemen. Schijf je in
voor een van de workshops op 11 maart, 9 april en 13 mei.
Lees meer ...

Bekijk de foto's van leden!
De KNNV-Zwolle heeft een fotoalbum online staan waar
leden foto's in kunnen plaatsen. Het is zeer de moeite waard
om een kijkje te nemen in de albums!
Bekijk hier ...

Oproep voor het tellen van
monniksparkieten bij nesten!
Graag willen we beter weten hoeveel monniksparkieten er
nu in Nederland voorkomen en hoe de aantallen zich
ontwikkelen. Mocht zich bij u in de buurt een
monniksparkietenpopulatie bevinden, dan zou u de nesten in
kaart kunnen brengen en bij die nesten een telling kunnen
uitvoeren.
Neem voor meer informatie hierover contact op met
Andre.vankleunen@sovon.nl
Lees hier de nieuwsbrief over de Exoten nr. 18 >>

IVN Moestuincursus
Afgelopen jaar was IVN educatiepartner in de moestuinactie
van Albert Heijn. Tijdens de campagne hielp IVN
beginnende moestuinders bij het opkweken van hun
plantjes. IVN-vrijwilligers en beroepskrachten hebben een
moestuincursus ontwikkeld en drie gastlessen voor scholen
gemaakt.
De afdeling Zwolle is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
die een cursus willen opzetten. Ben je geïnteresseerd meldt
je dan aan bij redactie van de nieuwsbrief.

klik hier als u in het vervolg liever geen email meer van ons wilt
ontvangen

Voor tips, vragen of ideeën; mail: ivnknnvnieuwsbrief@gmail.com

CONTACTGEGEVENS
IVN & KNNV Zwolle & omstreken
Website KNNV: www.knnv.nl/Zwolle
Website IVN: www.ivnzwolle.nl

IVN Zwolle hanteert een Protocol Voorkomen van Ongewenst Gedrag.

De KNNV is de landelijke vereniging voor veldbiologie, voor
actieve natuurliefhebbers en - beschermers.

IVN instituut voor natuureducatie & duurzaamheid.

