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Voorwoord

27 en 28 september vindt in het Woudhuis de Natuurdag
Apeldoorn plaats. Een mooie gelegenheid om familie,
vrienden, kennissen en buren te laten kennismaken met de
activiteiten in de natuur van IVN Apeldoorn, KNNV Apel-
doorn en Stichting Veldwerk Nederland. Veel IVN’ers zijn
betrokken bij de uitvoer van de activiteiten én er kunnen
nog meer mensen meedoen.
Het thema artikel beschrijft in het kort de geschiedenis van
het Woudhuis en de relatie die Apeldoorn daarmee heeft.
13 en 14 september wordt het Open Monumentenweekend
gehouden. Het thema hiervan is Op reis.
Er wordt heel wat afgereisd in de breedste zin van het
woord. Kijk maar in de natuur en naar de dingen om je heen

of in je eigen tuin. In de rubriek Cultuur en landschap meer
hierover. In de rubriek Dier in ’t vizier ditmaal aandacht voor
spreeuwen die zich in de herfst ter voorbereiding van de
trek naar hun winterverblijf verzamelen in wonderlijke
waaierende wolken.
Park Zuidbroek is officieel geopend op 5 juli. Kinderen
hebben een safaritocht gemaakt door het park. IVN heeft
een nieuw ommetje Zuidbroek gemaakt, dat te downloaden
is via de website www.ivn-apeldoorn.nl. De Ommetjes on-
dervinden veel belangstelling. Daarom ook een tip voor het
ommetje Sprengenpark met in de herfst prachtige kleuren.
Veel lees-, en kijkplezier!
 

Greet Bothe

Zwerm spreeuwen
Foto: Flickr
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Thema

Het Woudhuis
Tjitske Wijngaard

Het Woudhuis in relatie tot Apeldoorn
Als ik in het archief vraag naar achtergrondinformatie over
het Woudhuis komt men meteen aandragen met allerlei
stukken over de woonwijk met die naam en de meeste
Apeldoorners zouden bij Woudhuis waarschijnlijk net zo
min als de archiefbeheerder denken aan het landgoed of
het bos Woudhuis. Maar zo’n half millennium geleden was
dat wel anders. De buurtschap Woudhuis was van evenveel
belang als het eigenlijke dorp Apeldoorn. Zo staat er in
officiële stukken vermeld dat er in 1526 in het dorp Apel-
doorn maar 43 ossen waren, terwijl de twaalf landbouwers
in Woudhuis samen meer dan 40 ossen bezaten. In de
buurtschap Woudhuis woonden toentertijd dan ook de
meest welgestelde boeren van het hele ‘ambt Apeldoorn’.
De relatie tot Apeldoorn is uiteraard in de loop der jaren
veranderd. Toch is er wel iets gelijk gebleven. De weg van
het oosten naar Apeldoorn ging al sinds ongeveer 1500 via
het Woudhuis en ook in het heden heeft die verbinding weer
alle aandacht van de gemeente. Het Woudhuis is onderdeel
van de Groene Mal van Apeldoorn en moet sterk verbonden
worden, of blijven, met de stad en met het naar het oosten
liggende groen (en blauw) van de weteringen. Het Woud-
huis speelt ook een belangrijke rol in de in 2010 gelanceer-
de visie op Apeldoorn als ‘buitenstad’, als stad die het
stedelijke leefcomfort nadrukkelijk paart aan het onderhou-
den en verbeteren van het ‘toplandschap’ dat aan de stad
grenst. In die visie zijn in 2030 de doelen bereikt en dat
betekent voor het Woudhuis onder andere dat er een uit-

breiding zal komen van houtwallen en dat er een betere
fietsontsluiting van het gebied komt, maar ook bijvoorbeeld
dat het zicht vanaf de snelweg op het gebied wordt verbe-
terd. Want Apeldoorn als buitenstad moet ook rijdende
toeristen trekken.
 
Het Woldhuis 
Het Woldhuis wordt in de gemeentelijke visie gezien als
hart van het gebied. Waar ooit burgemeester Tutein Nol-
thenius zijn buitenverblijf had, waar twee oude tantes Tutein
elkaar het licht in de ogen - en dus zeker bewoning of
verkoop van het huis - niet gunden, waar ooit ontslagen
gevangenen werden opgevangen op hun doorreis naar
integratie in de samenleving, waar ooit het IVN huisde, daar
biedt nu Veldwerk Nederland werkweken in de natuur aan
aan basisschoolkinderen. Die gaan hier zelf aan de slag
om al doende stil te staan bij de natuur in brede zin. Ze
proberen hun weg te vinden in het donker, zagen bomen,
zoeken bladeren of vangen een spinnetje.
 
Het landgoed Woudhuis
Het gebied bestaat uit zo’n 200 ha loofbos, naaldbos, ge-
mengd bos, weilanden en akkers. Het omvat een paar
opvallende deelgebiedjes zoals het Spikker en het Schol,
stiltegebieden waar de natuur de kans krijgt zich te ontwik-
kelen en waar de bezoekende mens naar mag kijken. Het
Spikker bestaat al lang, maar het Schol is een vrij nieuwe 

Het Schol.  Foto: Henk Bonekamp
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Cultuur en landschap

Foto: Monic Breed

Er wordt wat afgereisd!
Atze Oskamp

of de wind mee te geven en je kinderen (zaden) mee te
laten reizen met bijvoorbeeld vogels door er een lekkere
bes omheen te maken.
 
Maar er wordt nog veel meer gereisd. Ook de levenloze
natuur is steeds op pad. Lucht reist als wind over grote
afstanden. Leuk idee dat je misschien de ene dag lucht uit
Siberië inademt en de volgende dag uit Brazilië of uit de
Sahara inclusief het rode Saharastof dat soms je autodak
bedekt.
Water reist voortdurend van hoog naar laag.
En zelfs de bodem waarop we lopen is op reis: Europa en
Noord Amerika drijven ieder jaar meer dan een cm verder
uit elkaar. Een trage reis, maar een met heel wat gevolgen:
vulkanisme en aardbevingen zijn vaak het gevolg van die
bewegingen in de aardkorst. Zo raakte ooit een deel van
de aardkorst los van het huidige Australië en maakte een
lange, trage reis naar het noorden. Dat deel heet nu India
en het botste zo'n 30 miljoen jaar geleden traag tegen het
huidige Azië waarbij langzaam maar zeker de Himalaya
ontstond.
 
Toch, als je in de natuur rondkijkt of in je tuin, zie je eigen-
lijk niet veel reisactiviteiten. Het ziet er zo weinig verander-
lijk uit. Begrijpelijk, want wij 21ste eeuwers letten meer op
 

aanwinst. De plas is in de negentiger
jaren gegraven ter compensatie van
het moerasgebiedje aan de spoorlijn
Deventer-Apeldoorn dat verloren ging
vanwege de aanleg van de wijk Woud-
huis. Inmiddels ziet het er allemaal heel
natuurlijk uit bij het Schol en zie je niet
meer de enorme inspanningen die
men zich heeft moeten troosten – en
nog steeds troost – om dit gebied er zo
te laten uitzien. Het is een flinke plas
met veel riet aan de ene kant en veel
natuurlijk ogende begroeiing aan de
andere kant. Sinds april dit jaar zijn er
zelfs ooievaars komen nestelen in het
ooievaarsnest dat men indertijd zo
hoopvol had geplaatst.
 
Momentopname van het Woudhuis
Als ik half juli weer eens in het Woud-
huis kom, ziet het er zomers uit op deze
tropische dag. Het anders vaak nogal
natte bos is behoorlijk droog en het 
eerste poeltje bij de snelweg is hooguit wat drassig. Kamperen bij de boer is zo te zien in trek, want het kleine veldje
staat aardig vol met caravans. Fietsers met handdoeken achterop zijn duidelijk op weg naar Bussloo. Zandoogjes en
koolwitjes fladderen op de bloemen, boven het maïsveld vliegen zwaluwen en zelfs nog een paar kieviten. De meidoorn-
haag die is geplant naast het fietspad naar het Schol ziet er gezond uit en een van de ooievaar-ouders vliegt juist terug
naar het nest, waar meerdere ooievaars te ontwaren zijn. Mensen, dieren en planten hebben allemaal hun plek gevon-
den in het Woudhuis.

Tip: Wandel eens wandeling 1 Apeldoorn: Het Woudhuis: rabatten en kamerlandschap uit de gids Natuur ontdekken.
Negen wandelingen rondom Apeldoorn.

Levendig herinner ik me nog mijn eerste geschiedenisles,
65 jaar geleden: 'Rond het begin van onze jaartelling
kwamen de Batavieren langs de Rijn op boomstammen ons
land binnen'. En in de aardrijkskundeles: 'De Rijn komt bij
Lobith ons land binnen'. Allemaal op reis naar 'ons land'!
‘Panta rhei’, zei de Griekse filosoof Heraclitus al, 500 jaar
v.Chr.: alles stroomt, alles is in beweging.
Dus: alles is op reis.
 
De vroegste mensen trokken als nomaden op zoek naar
goede leefplekken. Ze verspeidden zich vanuit Afrika over
de hele aarde. Reisgedrag is gebleven. Op school leerden
we over 'volksverhuizingen' en de moderne mens kan er
ook wat van: de armeren reizen op zoek naar welvaart, de
rijkeren rijden, vliegen en varen de wereld over op zoek
naar mooie en bijzondere plekken en naar avontuur.
Ja, reizen zit in onze genen! En niet alleen in die van ons,
maar ook in die van alle andere levende wezens. Eigenlijk
vanzelfsprekend, want reizen, je verplaatsen, is ook voor
andere levende wezens de kans om goede leefomstandig-
heden te vinden.
Vooral dieren kunnen goed reizen. Trekvogels en trekvlin-
ders zijn de beste voorbeelden. En als je zelf niet kan reizen
omdat je als plant in de grond vastzit, kun je altijd nog indi-
rect reizen door je mannelijke geslachtscellen met insecten
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Foto: Joop Bothe

Nagelkruid. Foto:Wendys

vaart en snelle veranderingen.
Laat ik proberen anders te kijken.
In mijn tuin liggen stenen. Hoe komen die daar? Op de hei
gevonden. Hoe komen ze daar alweer? O ja: meegekomen
met de rivieren uit het zuiden vóór de ijstijden of met gletsjers
uit het noorden in de voorlaatste ijstijd.
Er staat dit jaar nagelkruid en vogelmelk in onze wilde tuin
die er vorig jaar absoluut nog niet stonden. En het zevenblad
van de oprit tref ik nu een eind verder in de tuin ook aan.
 
Allemaal op reis.
Op een ruderaal terreintje vlakbij zie ik knopkruid en klein
springzaad. Mijn flora zegt: die komen uit respectievelijk
Peru en Mongolië. Dat is geen reisje vanuit de tuin van je
buren, maar een wereldreis!
Wereldreizen zijn een specialiteit van de mens. Het zijn
vooral de ontdekkingsreizigers uit de 15de tot 20ste eeuw
die onze ogen geopend hebben voor de grote verscheiden-
heid aan plant- en diersoorten in andere werelddelen. En
die wilden ze graag ook thuis laten zien. Zo zijn bewust heel
wat planten en dieren meegevoerd uit de hele wereld naar
hier en onbedoeld zijn er nog veel meer toevallig meege-
reisd.
Onze vensterbanken, tuinen en parken zijn nu bonte reis-
gezelschappen vanuit de hele wereld, soms deels nog wat
opgepoetst door de kweker. En ook de vrije natuur wordt steeds 'multicultureler'.
 
Terug naar mijn tuin.
Wat zullen de bewoners elkaar veel te vertellen hebben op de Open Monumentendag over reizen! Het nagelkruid over
zijn ontsnapping uit de tuin van de buren naast de hosta uit Noordoost Azië. Het lievevrouwebedstro uit Zuid Limburg
naast het vergeet-me-nietje dat thuis gebleven is. Rhododendron, klimhortensia en cotoneaster wisselen verhalen uit
over hun Chinese voorouders, terwijl Weymouthden en krent weemoedig terugdenken aan het wijdse Noord Amerikaan-
se land. En allemaal hebben ze hun reisverhalen, maar de spannenste zijn die van springzaad en knopkruid waarvan
de voorouderzaden als verstekelingen hier terecht zijn gekomen. Misschien in de profielzolen van mensen of tussen de
tenen van vogels, in een jaszak of een koffer.
Ja, alles reist: lucht, water, de aardkorst en levende wezens. Bij hen zit het reizen in de genen.
En de mensheid is voor planten en dieren de grote touroperator.
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Jeugd

Bessenfotoquiz
 

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Foto 4 Foto 5 Foto 6

In nazomer en herfst rijpen de bessen van boom en struik. Hieronder de bessen van zes bekende struiken of bomen.
Doe de quiz met huisgenoten of je (klein)(buur)kinderen.
Antwoord op pagina 14

Verenigingsnieuws

Schoolgidsen werkgroep (in oprichting)
10 potentiële schoolgidsen hebben zich gemeld, een deel
van hen heeft onderwijservaring. Dat ziet er dus best goed
uit.
Zij gaan de komende maanden eens snuffelen bij enkele
al geplande jeugdactiviteiten. De komende maanden be-
steden we veel aandacht aan scholing. Zo is er op 22 no-
vember een Inspiratie- en uitwisselingsdag Jeugd en Jon-
geren die door IVN Gelderland wordt georganiseerd.

 
De Gemeente Apeldoorn heeft een bedrag van €15.000 als
startfinanciering voor het opzetten natuureducatie op
scholen ter beschikking gesteld.
Daarbij moet ook aandacht besteed worden aan de ge-
meentelijke programma's Beken&Sprengen, de Groene
Mal en de projecten Heel Apeldoorn Rein en No Shit!
(hondenuitlaatcampagne). Wij zijn heel erg blij met deze
steun.

Ledenvergadering
Op 20 november houden we de ledenvergadering. Hierbij
komt in ieder geval aan bod een voorstel over het ledenbe-
leid en de contributie vanaf 2015. Ook wordt de begroting

 
2015 behandeld. Alle leden ontvangen de agenda met
bijbehorende stukken in hun mailbox.
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Op pad met ...

Paddenstoelen verrassen jong en oud
Yvonne Zwikker

De werkgroep Berg en Bos zet ook dit jaar een padden-
stoelenroute uit in Berg en Bos. Dit keer op zaterdag 11 en
zondag 12 oktober.
Tijdens de voorwandeling op de voorafgaande vrijdag krijgt
een aantal bijzondere herfstvruchten een naametiket. Dat
is altijd weer een verrassingstocht. Welke zullen er staan?
Heeft het te veel geregend? Dan zijn het meer klonten
blubber. Of heeft het juist te weinig geregend zodat ze
verdroogd zijn of helemaal niet opkomen. Vorst om die tijd
zal vermoedelijk geen spelbreker zijn. Maar wilde zwijnen
die paddenstoelen en naambordjes omwroeten, kunnen
ook dit jaar weer ’s nachts aan het werk gaan. Het is immers
hun gebied.
Vraatsporen aan paddenstoelen zijn een onderwerp op
zich. Een slak overleeft een hap uit een hoed van een gif-
tige vliegenzwam. Soms zie je alleen nog de stelen staan
en hebben reeën zich de hoeden goed laten smaken.
 
Dennenmoorder
Er zijn paddenstoelen die je vrijwel zeker tegenkomt, zoals
de berken- en de tonderzwammen, de elfenbankjes, de
krulzomen, de aardappelbovisten en zwavelkopjes. Namen
die tot de verbeelding spreken en die vorig jaar op etiketten
geschreven konden worden waren: de dennenmoorder, de
jodoformrussula en heksenboter. Ook is er een plek waar
al jaren vliegenzwammen te vinden zijn: de enige echte
paddenstoel in kinderogen.
Als de grond niet omgespit wordt blijft het mycelium in tact.
Het mycelium is een fijnmazig dradensysteem dat zich
ontwikkelt als er sporen op de juiste plek terecht komen.
Knooppunten in het mycelium kunnen paddenstoelen
voortbrengen. In park Berg en Bos krijgen mycelia een
ruime kans in de bodem en op oudere verzwakte bomen.
 
Duivelsei
Vorig jaar noteerden de organisatoren 73 soorten waarop
tweehonderd belangstellenden afkwamen. De fotografen

Foto: Yvonne Zwikker

nemen het zekere voor het onzekere en komen zaterdag-
ochtend, als de route nog weinig belopen is. Even het
naambordje wegzetten om de paddenstoel goed te kunnen
fotograferen en daarna het naambordje weer terugzetten,
zodat je het nog eens na kunt zoeken.
Voor het op naam brengen kan de werkgroep gelukkig te-
rugvallen op kenners, paddenstoelenspecialisten. Naast de
naambordjes staan er ook borden met teksten met wetens-
waardigheden. Informatief voor de kinderen en opfrissers
voor (groot) ouders.
Daarnaast zijn er anekdotes te lezen die door de jaren heen
zijn opgetekend. Zeg maar luchtige teksten met een glim-
lach. Zoals de biologiedocent die een duivelsei mee naar
huis nam om de leerlingen te laten zien hoe perfect de
stinkzwam daarin opgesloten zat, klaar om uit zijn bescher-
mende ei te komen. Maar dat duivelsei brak al open in de
verwarmde keuken. De aasgeur was niet te harden. Hij heeft
zijn vrouw moeten beloven dat nooit meer te doen.
 

 Tip: Zaterdag 11 en zondag 12 oktober van 10 tot 16 uur in Park Berg en Bos: Paddenstoelenroute – een bewegwij-
zerde wandeling op eigen gelegenheid langs paddenstoelen en informatiebordjes.

Natuurmoment

Steenmarter kiest hazenpad
André Steentjes

We staan op een camping in de Franse Limousin als ik op
een mooie zomerochtend eind juni besluit samen met de
hond een ochtendrondje te maken; vanaf de camping loop
je zo de natuur in. Dan hoor ik in de verte een hoop lawaai,
het zijn merels die hun alarmkreten laten horen. Het is alsof
twee merels ruzie met elkaar hebben. Na een bocht zie ik
de werkelijke reden van alle opwinding: een steenmarter
wordt door twee merels belaagd die rond zijn kop cirkelen.

De boodschap is duidelijk: weg jij hier! De vogels zoemen
als lastige horzels rond zijn kop, al fladderend en kreten
slakend. De steenmarter kan tegen zoveel geweld niet op
en druipt af, springend en hupsend verdwijnt deze uitein-
delijk in het hoge gras terwijl de merels hem nog een keer
naroepen. Daarna keert de rust weer; samen met mijn hond
was ik getuige van een prachtig schouwspel. Mijn dag kan
niet meer kapot
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Natuur om de hoek

Even leek het feest in het water te vallen… de opening van
Park Zuidbroek op zaterdag 5 juli. De wethouder liet zich
echter niet uit het veld slaan en na een korte toespraak
onder de overkapping, opende hij in een flinke plensbui, het
Park met een treffer in het doel.
In de promotiekramen van de diverse (groene) organisaties
waaronder IVN Apeldoorn, heerste ondanks het weer, een
vrolijke optimistische stemming en dat hielp… de zon ging
zelfs schijnen en het werd gezellig druk.
IVN Apeldoorn was en is betrokken bij de vormgeving en
het gebruik van dit nieuwe park: zo neemt zij onder andere
zitting in de Klankbordgroep, deel aan het ‘Ommetje Zuid-
broek’ (op de openingsdag begeleid door IVN natuurgidsen)
en de Natuursafari, een ontdekkingstocht door Zuidbroek
voor kinderen én hun nieuwsgierige ouders!
 
Deelnemers aan de safari kregen bij de start een routebe-
schrijving (in de IVN-ommetjes lay-out), een vragen/ant-
woordformulier en een uitgebreide zoekkaart die onderweg
gebruikt kon worden. Deze herkenningskaart Dieren in de
tuin geeft een overzicht van 150 dieren, plantentips en
ideeën voor een diervriendelijke tuininrichting. Dankzij fi-
nanciële steun van de Gemeente Apeldoorn kregen kinde-
ren deze kaart cadeau.
De safariroute voerde langs het leeuwerikenveld naar de
boomgaard. Welke vrucht groeit hier en hoeveel bomen
staan er? Toch moeilijk, dat tellen… En dan het ijsvogelei-
land: wat eet deze vogel? Houdt-ie van ijs?

Bij het water was van alles te zien en met behulp van de
herkenningskaart vaak ook op naam te brengen: juffers,
libellen, slakken in het water, vogelpootjes in het slik.
Hoeveel tenen heeft trouwens een vogel en hoeveel vleu-
gels hebben libellen?
Al was er geen vleermuis te zien, spannend was het wel
om op deze speciale dag de bunker in te kunnen. ‘Eng’,
‘leuk’, een enkeling en ook een moeder durfden niet, want
ondanks een zaklantaarn is het binnen donker en moet je
oppassen dat je niet uitglijdt in de modder…
Over de stapstenen door het water, naar het energiebos
waar het even zoeken was naar de nog kleine boompjes
tussen het hoge gras. Wanneer was de eerste aanplant?
 
Tot slot het water onderzoeken. Wat leeft er in het Zuid-
broekse water? Heel veel! In samenwerking met Natuur-
monumenten waren er schepnetten, bakken, loepjes en
enthousiastelingen om te helpen. Een beeld om blij van te
worden: zoveel interesse, verwondering en plezier; bij jong
en oud(er).
 
En: Inmiddels hebben tien kinderen met de beste antwoor-
den hun prijs op school in ontvangst genomen.
En: Deze Natuursafari is ontwikkeld door IVN Apeldoorn
werkgroep Schoolgidsen en wordt in de toekomst ook in-
gezet voor basisschoolgroepen. Hiervan heeft één school
al succesvol gebruik gemaakt!
 

In de blubber en tussen de bloemen… Natuursafari Zuidbroek
Marieke Sprey

Foto: IVN Apeldoorn
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Column

Nazomer
Gerard Koops

voorbereidingen op de verandering
van het jaargetijde. En dat geldt niet
alleen voor vogels. De lijsterbes begint
al behoorlijk te kleuren. En onze druif,
die dit jaar weer eens gebloeid heeft,
begint ook al kleur te krijgen.
Overigens: we gaan nu ook de padden-
stoelentijd tegemoet. Maar… padden-
stoelen zijn het hele jaar door te vin-
den. Sommige soorten zijn wel te ge-
bruiken bij het vaststellen van het
jaargetijde, zoals de vliegenzwam: die
zie je echt alleen in de herfst. Maar met
andere planten en dieren zit je soms
goed mis. Zo is de winterkoning echt 

het hele jaar te zien en te horen. En de
zomerkoning? Ook die is er een groot
deel van het jaar. En de ijsvogel? Ja,
als er echt ijs komt, gaan de meeste
ijsvogels dood.
Eigenlijk hoef je dus niet op de kalen-
der te kijken om te weten welke datum
het is. Kijk gewoon naar buiten! Op de
dag nauwkeurig werkt dat natuurlijk
niet, maar bloem, blad en vrucht kun-
nen een heleboel duidelijk maken.
Maar vertrouw er niet blindelings op.
En zeker niet op de namen die wij
mensen aan plant of dier hebben ge-
geven!

Groenvoer verschijnt in de nazomer;
de eerste herfstverschijnselen doen
zich in juni al voor.
Op een mooie junidag zie je soms al
kieviten naar het zuidwesten trekken.
Ze hebben hun (broed) werk er op
zitten en gaan op zoek naar de vette
Zeeuwse klei, om op hun gemak een
maal bij elkaar te zoeken en zo een
vetvoorraad aan te leggen voor hun
trektocht en de winter. Wat later is dat
ook te merken aan de gierzwaluw. Eind
juli, begin augustus is deze vogel op-
eens vertrokken. Met de volle zomer-
zon nog volop aanwezig zie je zo de

Ingezonden

Ommetje Sprengenpark

Maak eens een ommetje in het Sprengenpark. Via de website www.ivn-peldoorn.nl is de tekst met tal van wetenswaar-
digheden gratis te downloaden. Tussen de eerste flats van Apeldoorn en de indrukwekkende architectuur van de gebou-
wen van het belastingkantoor is een rijke variatie aan bomen te vinden.
Het park is omstreeks 1951 gerealiseerd en heeft de status van gemeentelijk monument. Deze groene long was ter
compensatie van de bouw van de eerste flats in Apeldoorn langs de Sprengenparklaan. Het was oorspronkelijk een
zandgat.

Foto: Nel Appelmelk

Foto: Nel Appelmelk
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Moestuin

Pastinaak
Ulrik van der Laan

Op de groentetuin heeft het oogsten een vaste volgorde die
gerelateerd is aan de natuurlijke groeifase van de planten.
Eerst worden de bladgroentes geoogst (spinazie, sla), dan
volgen de vruchten van de groentes (bonen, tomaten) en
als laatst de knol- en wortelgroentes (rode biet, peen). De
groentes uit de laatste categorie verzamelen de voedings-
stoffen in de knol/wortel, zodat deze in het volgend jaar kan
bloeien. Een groente die tot deze categorie behoort is de
pastinaak.
Pastinaak is een wortelgewas en behoort tot de scherm-
bloemfamilie. Wij kennen het pas sinds enkele jaren, maar
het is een oude groente die is herontdekt. De pastinaak
vindt zijn oorsprong in het Middellandse Zeegebied, en is
door de Romeinen verspreid. De pastinaak was hier tot de
middeleeuwen een belangrijke voedselbron, maar nadat de
aardappel werd geïntroduceerd is deze de pastinaak gaan
vervangen.
De pastinaak wordt in april gezaaid en pas eind van het jaar
geoogst. In die tijd vormt zich een vrij forse witte wortel die
gegeten wordt. Het is echt een najaars- of wintergroente.
De pastinaak vormt, in tegenstelling tot de peen, vrij grote
stengels met dikke bladeren. In het najaar kleuren de bla-

deren geelbruin en trekt de plant alle energie dus in de
wortel. Dit is het moment om te oogsten. Men zegt dat het
nog lekkerder smaakt wanneer het gevroren heeft. Een
verklaring hiervoor is dat zetmeel in de wortel wordt omge-
zet in suiker, waardoor de wortel niet bevriest.
Daarmee komen we op de smaak van de pastinaak. Deze
is zeer kenmerkend, en je moet er van leren houden. De
pastinaak is heerlijk in een ovenschotel en kan ook gekookt
worden in de hutspot. Er is zelfs een website met recepten:
www.pastinaak.nl.
Pastinaak die na de winter nog in de grond zit, gaat in dat
jaar bloeien. Er vormen zich dan grote gele schermen.
Pastinaak wordt ook in de vrije natuur aangetroffen. De
plant staat in augustus in de wegbermen te bloeien. Met
name de laatste jaren kun je de pastinaak, evenals de wilde
peen, zo steeds vaker waarnemen.
Dit is het gevolg van een aangepast maaibeleid, waardoor
soorten die later in het seizoen bloeien ook kans krijgen om
zaad te vormen en zich te verspreiden. En daar profiteren
onder andere vlinders van die deze planten als waardplant
gebruiken, zoals de koninginnepage!
 

Foto's: Ulrik van der Laan   

Foto: Joop Bothe

Natuurmoment

B&B of kraamkamer?
Joop Bothe
 
Sinds kort prijkt er een insectenhotel
tegen mijn schuurwand. Het is iedere
dag weer leuk om te zien hoe solitaire
bijen en/of wespen af en aan vliegen
om de houtgaten en rietstengels te
inspecteren.
Het hotel verleent gastvrijheid aan drie
soorten die ik niet bij naam ken. Ik zag
twee volledig zwarte wespjes en een
met een oranjegele striping aan de
zijkant.
Uiteindelijk wordt er een keuze ge-
maakt uit één van de vele kamers. Ze
vliegen af en aan om een voorraad
nectar aan te leggen. Je kunt het op de
rand van het gat zien liggen. Vervol-
gens wordt een eitje gelegd en inge-
metseld voor een nieuwe generatie,
volgend jaar.
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Dier in 't vizier

Spreeuwen en het jaar van de spreeuw
Harm Werners

Volstrekt begrijpelijk, dat Jac. P. Thijsse, de grondlegger van de Nederlandse
natuurbeweging, de spreeuw als zijn ex libris verkoos. Met zijn sprankelende
zang, doorspekt met allerlei omgevingsgeluiden, die feilloos worden geïmiteerd,
is deze zangvogel een olijke guit, die zijn aanwezigheid nog eens extra onder
de aandacht brengt door tijdens zijn zangkunsten met de vleugels te wapperen.
Het voorjaarstenue, dat in het zonlicht een blauwe, groene, bruine, rode en
purperen weerschijn vertoont, geeft de zanger extra glans. In onze buurt is deze
vogel wegens het ontbreken van voldoende malse grasveldjes met heerlijke
wurmen en ander voor een spreeuw aantrekkelijk gespuis nauwelijks aanwezig,
maar heel af en toe komt het voor dat er eentje een poging doet zich te settelen.
Vlak onder de nok van ons huis biedt een niet goed aansluitende dakpan vol-
doende ruimte voor de toegang tot een nestplaats. Het is een paar keer voor-
gekomen, dat een spreeuwenman deze gelegenheid benutte. Maar hoe hij ook
aandoenlijk zijn best deed een soortgenootje van de andere sexe over te halen
bij hem in trekken, zijn pogingen bleven vruchteloos en hem restte niets anders
dan aan het eind van het broedseizoen als vrijgezel teleurgesteld af te druipen.
Onvermoed van het feit dat zijn onderbuurman zoveel plezier aan zijn dartele
verschijning had beleefd. Of om in de woorden van Thijsse te spreken: onbe-
kommerd.

Het gaat echter niet goed met deze vrolijke Frans. Sovon Vogelonderzoek
Nederland heeft berekend, dat de populatieomvang in dertig jaar tijd zo drastisch
is gekrompen, dat daarvan nog maar 40% resteert. Achteruitgang van geschikt
voedselgebied lijkt een van de hoofdoorzaken te zijn. Om meer onderbouwde
gegevens over de redenen van deze afname te verkrijgen worden allerlei on-
derzoeken gestart, zoals slaapplaatstellingen en het plaatsen van cameraatjes
in nestkasten. Vogelbescherming en Sovon kozen hierom 2014 tot het Jaar van
de Spreeuw. Hopelijk komt er op die manier meer inzicht in het wel en wee van
de spreeuw zodat met gerichte maatregelen het tij kan worden gekeerd. Onze
‘huisspreeuw’ heeft op basis van het principe ‘de aanhouder wint’ de hoop in
leven gehouden, dat het toch nog goed kan komen want vorig jaar vond hij
zowaar een partner en kon er voor nageslacht gezorgd worden…
 

Ingezonden

Biodiversiteit op de groentetuin
Ulrik van der Laan

Deze foto van de jonge roodborst heb ik gemaakt op onze volkstuin. De roodborst
heeft net een insect gegeten die op het afgestorven loof zat en loert duidelijk
naar nog meer eten.
Ik genoot van dit tafereeltje en dit inspireerde mij tot het schrijven van een arti-
kel over de biodiversiteit op de groentetuin. Iedere (groente)soort speelt een
unieke rol in de biodiversiteit, want iedere groente trekt weer bepaalde andere
soorten aan en zo ontstaan unieke relaties. Een groente waarbij dit heel duide-
lijk waarneembaar is, is de tuinboon.
De tuinboon wordt al vroeg in het voorjaar gezaaid. De jonge plantjes vormen
dan een smakelijk hapje voor de houtduiven. Helaas voor de duif, want daar
heb ik de plantjes niet voor gezet. De tuinboon kan hiertegen beschermd worden
met een net.

Foto: Ulrik van der Laan

Soms lijkt het ook alsof de jonge blaadjes met een perforator worden bewerkt. Dit is het werk van de bladrandkever. Hier
beschermt het net niet tegen, maar de bladrandkever wordt wel weer opgegeten door vogels als heggenmus en roodborst.
Die zouden dus onder het net moeten kunnen kruipen.
Wanneer de plant wat groter wordt, trekt de tuinboon de zwarte bonenluis aan. De zwarte bonenluis kan de hele plant
bedekken en verzwakken. Maar in de bestrijding van de luis kunnen we de hulp van het lieveheersbeestje verwachten.
Ook de larven van het lieveheersbeestje doen zich tegoed aan de luizen. De luizen trekken echter ook mieren aan.
Vervolg pagina 12

Foto: Harm Werners

Foto: Harm Werners

11Groenvoer

 



De mieren drinken de honingdauw (zoete uitscheiding van de luis). Dit wordt het melken van de luizen genoemd. De
mieren beschermen de luizen ook tegen het lieveheersbeestje. De luizen en mieren hebben dus een sterke relatie. Ik
vermoed zelfs dat de luizen door de mieren op de planten worden verplaatst.
Wanneer de tuinboon gaat bloeien, trekt deze bijen en hommels aan. Het leuke van de hommel vind ik, dat deze niet in
het bloempje past. Hij bijt een gaatje aan het begin van de bloem om zo bij de nectar te komen.
Na de bloei vormen zich de bonen, en opnieuw verschijnt de houtduif. Wanneer de bonen niet beschermd worden, gaat
de houtduif ervan eten.
Naast deze zichtbare relaties zijn er ook onzichtbare relaties, die zich onder de grond bevinden. Allereerst heeft de
tuinboon een symbiose met de wortelknobbelbacteriën (rhizobium) waarmee de plant stikstof uit de lucht kan opnemen.
De stikstof wordt in knobbeltjes aan de wortel opgeslagen en na het afsterven van de plant blijven deze als voedingsstof
in de grond achter. De stikstof komt dan beschikbaar voor boerenkool die na de tuinboon op dezelfde plek wordt geplaatst.
Daarnaast wordt het dode loof gegeten door wormen en andere levende organismen.
Het hebben van een (groente)tuin kan bijdragen aan een grotere biodiversiteit. Als natuurliefhebber kan ik hier enorm
van genieten, maar voor het kweken van groenten zijn niet al deze gasten op de tuin gewenst.

Foto: Ulrik van der Laan Foto: Ulrik van der Laan

Verenigingnieuws

Natuurgidsencursus biedt perspectieven
Ria Brouwers

De Natuurgidsencursus draait volop. De meeste cursisten
hebben al twee of drie modules afgerond en zijn druk in de
weer met hun studiegebied. Zij wisselen daarover ervarin-
gen uit en bezoeken elkaars gebieden die nogal uiteen
liggen, van het Emsterbroek tot het Speulderbos, van het
Beekbergerwoud tot het Norelbos in Epe.
Door de nieuwe opzet van de Natuurgidsencursus (NGC)
zijn veel leden van IVN-Apeldoorn bij de cursus betrokken,
als docent of mentor of via de publiekscursussen. De be-
trokkenheid van de afdeling wordt nog intensiever als de
cursisten binnenkort met de werkgroepen gaan kennisma-
ken en gaan meedoen aan publieksexcursies. Tevens biedt
de vernieuwde opzet ook perspectieven voor IVN leden.
Want misschien loop je al langer met een idee voor een
activiteit die goed zou passen in IVN-Apeldoorn, maar die
wat denk- en doe-werk vereist? Laat het horen, want het
zou een project kunnen zijn voor een van de cursisten. Of
misschien heb je al een tijdje geen gelegenheid gehad om
te gidsen en zou je een korte bijscholing wel plezierig vin-
den? Of heb je de cursus voor natuurgidsen niet gedaan
en lijkt het je wel wat om stap voor stap de verplichte mo-
dules af te werken? Die mogelijkheden zijn er allemaal.
Hieronder de details.

Presentatie van werkgroepen – ideeën voor eindproject
Op donderdag 25 september 2014 presenteren de werk-
groepen van IVN Apeldoorn zich aan de cursisten. De
coördinatoren vertellen over hun werkgroep, zodat de
cursisten een beeld krijgen van de afdeling als geheel en
kunnen kiezen met welke werkgroep(en) ze nader kennis
willen maken en aan welke publieksexcursie zij willen
meedoen. Ter plekke worden afspraken gemaakt voor
bezoeken. Dit is ook de kans om voorstellen te doen voor
mogelijke eindprojecten voor de cursisten, die dan later in
de cursus verder uitgewerkt kunnen worden. De bijeen-
komst vindt plaats in de aula van de Vijfster en begint om
half acht. Ook nieuwe leden die niet de natuurgidsencursus
volgen zijn van harte welkom.
 
De kunst van het gidsen - bijscholing
Het principe van de Natuurgidsencursus 2014-2015 is dat
de cursisten zelf een pakket samenstellen uit het cursus-
aanbod van IVN-Apeldoorn. Daarnaast zijn enkele cursus-
sen speciaal opgezet voor de natuurgidsen, de module
Vaardigheden, Opdrachten, Studiegebied (VOS) bijvoor-
beeld. Deze is verplicht voor alle cursisten en betreft
vooral het leren van vaardigheden. Eén blok uit die modu-
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le wordt nu ook opengesteld voor IVN leden die hun gids-vaardigheden willen opfrissen. Het is een blok van drie lessen
met als thema ‘De kunst van het gidsen’. Zij gaan over de inhoud, techniek en organisatie van het gidsen en hebben een
hoog praktijkgehalte doordat cursisten onder leiding van ervaren natuurgidsen aan het werk gaan. De data zijn 11
september, 11 oktober en 8 november (de laatste twee zijn excursies op zaterdagochtenden).
 
Cursus Samenhang in de natuur – nieuwe instroom NGC 2015-2016
Ook speciaal voor de natuurgidsen ontwikkeld was de module Ecologie, de eerste van deze NGC, die van januari tot
april 2014 is gegeven. De elf NGC cursisten deden er aan mee, plus tien andere deelnemers. Deze module Ecologie zit
voortaan als een zelfstandige cursus in het pakket van IVN-Apeldoorn, onder de naam Samenhang in de natuur. Ook in
2015 zullen Atze oskamp, Cathrien Oskamp en Frank van Breemen de cursus in de wintermaanden geven. Het kan een
eenmalige cursus zijn voor wie belangstelling heeft voor het onderwerp, het kan ook onderdeel zijn van een traject voor
nieuwe aspirant natuurgidsen. Bij voldoende belangstelling kunnen we dan met een nieuwe groep voor een Natuurgid-
sencursus 2015-2016 van start gaan.
 

Verslag

Samen sterker
Jolanda Denekamp

Onder het motto ‘samen sta je sterker’ zoekt IVN Apeldoorn
de laatste jaren veel samenwerking, binnen de eigen
IVN-gelederen en ook daarbuiten.
Binnen het eigen IVN zijn het vooral uitwisseling van
gastdocenten en soms zelfs van hele cursussen. Zo ver-
zorgt Apeldoorns IVN’er Atze Oskamp als gastdocent een
aantal lessen voor de natuurgidsenopleiding in de afdeling
Barneveld die vorig jaar is gestart. Dat contact is tot stand
gekomen omdat één van de cursisten van de natuurgidsen-
opleiding in Apeldoorn een aantal jaren geleden, in Barne-
veld woont en voor beide afdelingen actief is. Ook is twee
jaar geleden de bomencursus die in Apeldoorn was gege-
ven, bij het IVN in Barneveld uitgevoerd, deels met Apel-
doornse docenten.
Die uitwisseling tussen beide plaatsen krijgt dit najaar een
vervolg: Andre Steentjes, actief voor IVN Apeldoorn ver-
zorgt een les in Barneveld binnen de cursus ‘Grote zoog-
dieren op de Veluwe’. Cursussen zijn natuurlijk ook altijd
toegankelijk voor leden van andere afdelingen en inwoners
uit andere plaatsen. Nieuwsbrieven van de verschillende

afdelingen worden ook steeds vaker via email gedeeld. De
doelgroep is immers dezelfde groep geïnteresseerde na-
tuurmensen.
 
Buiten het IVN werkt Apeldoorn samen met veel partijen
die net als wij een grote betrokkenheid bij de natuur hebben.
Dat zijn bijvoorbeeld de terreinbeherende organisaties
zoals Staatsbosbeheer, Stichting Het Geldersch Land-
schap en Kasteelen, Natuurmonumenten, Kroondomein
Het Loo en particuliere eigenaren, waar wij onze excursies
mogen houden. Verder is IVN Apeldoorn ook lid van het
Erfgoedplatform Apeldoorn en werkt ze mee aan de Atlas
van Apeldoorn (dit jaar met aandacht voor Loenen) en de
Open Monumentendagen 13/14 september. Daarnaast
werkt IVN Apeldoorn samen met haar zustervereniging
KNNV bijvoorbeeld bij cursussen en lezingen, zoals de li-
bellencursus en de plantencursus. Voor alle samenwer-
kingsverbanden geldt: gebruik maken van elkaars experti-
se en netwerk.
Cursus grote zoogdieren zie prikbord pagina 14

Foto: Werner Nagel
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Aandacht voor ...

 

Ommetje Park Zuidbroek
Van weidegebied naar groene long
IVN Apeldoorn deelt graag leuke en
leerzame natuurweetjes met u. Wan-
del dit ommetje en ontdek deze groene
long in een nieuw ontwikkeld stadsdeel
van Apeldoorn.
Bij het ontwerp van het park is gekeken
naar de boeiende wordingsgeschiede-
nis van dit beeklandschap en is er
gestreefd dit ten dele weer in oude
glorie terug te brengen.
Omdat dit natuurgebied in de bebouw-
de kom ligt, hoef je het bij zonsonder-
gang niet te verlaten. Zo kun je in de
late warme zomeravond zien hoe
boven het wateroppervlak de vleermui-
zen het jachtgebied van de zwaluwen-
delen. Komt de maan op en horen we
het ruisen van het riet en het roepen
van de ransuil naar zijn kuikens,dan
voelen we ons pas echt verbonden met
de natuur in Park Zuidbroek.

Medewerking gevraagd
Zaterdag 30 augustus 2014 van 10 tot
16 uur is de IVN Promotiekraam aan-
wezig om de cursussen van na- en
voorjaar 2014/5 te promoten op de
Cursus- en vrijetijdsmarkt in CODA
Apeldoorn.
Zaterdag 20 september is de Bijen-
markt in Ugchelen.
Zaterdag 27 en zondag 28 september
zijn de Natuurdagen in en op het
Woldhuis
Vind je het leuk in gesprek te geraken
met bezoekers en over IVN Apeldoorn
te vertellen en mensen te enthousias-
meren voor de activiteiten? Geef je dan
op bij Hans Eygenraam.via promotie-
team@ivn-apeldoorn.nl

 

Cursus grote zoogdieren
Voor wie zin heeft zich te verdiepen in
de grote zoogdieren van de Veluwe,
kan de cursus van IVN Barneveld be-
zoeken. In de cursus Grote zoogdieren
op de Veluwe, drie theorie/praktijk-
avonden en twee excursies, is aan-
dacht voor de vos, das, het ree, hert,
wild zwijn en wildbeheer. Data: 1, 8 en
29 oktober, excursies: 11 oktober, 8
november, 19.30-22 uur. Locatie: Bio-
logisch Centrum Barneveld, Churchill-
straat 68, Barneveld (achter het Schaf-
felaartheater), opgave/info: Henk van
de Beek, vandebeekhenk@gmail.
com, tel. 06-10287923. Kosten (incl.
koffie/thee) bedragen €30 (IVN-leden
€25), contant te betalen op de eerste
cursusavond. 

 

Natuurdag Apeldoorn
Speel met de natuur, Leer van de
natuur, Beleef de natuur 
Zaterdag 27 en zondag 28 september
2014 van 10.30 uur tot 16.30 uur is
iedereen van harte welkom op de Na-
tuurdag Apeldoorn op het terrein van
Het Woldhuis in Apeldoorn (Het Wold-
huis 11). KNNV Apeldoorn, IVN Apel-
doorn en Stichting Veldwerk Neder-
land organiseren de Natuurdag speci-
aal voor inwoners van Apeldoorn en
omgeving. Ook IVN leden en dona-
teurs en hun familieleden en vrienden
zijn van harte welkom.
Kinderen (en hun ouders) kunnen
deelnemen aan een natuurcircuit en
een leuke prijs winnen. Daarnaast zijn
er diverse (korte) activiteiten, zoals
mini-cursussen en workshops, excur-
sies met een gids in het landschap,
routes in de omgeving die je met een
beschrijving kunt lopen, een speciale
paddenstoelenroute en een natuurten-
toonstelling.
Meer informatie over het programma
en tijden www.natuurdag-apeldoorn.nl
 

KNNV-lezing
Samenhang water en natuur
14 oktober 20 uur houdt Prof. Dr. Ir.
Flip Witte, hydroloog en ecoloog, in
Dok Zuid een lezing over de samen-
hang tussen water en natuur op de
Veluwe.
Meer informatie en opgave (verplicht):
ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl
of per telefoon: 005-5412107

Antwoorden van bessenfotoquiz
1. Aronskelk
2. Bergvlier
3. Gelderse roos
4. Kardinaalshoed
5. Lijsterbes
6. Taxusbes

IVN-lezing
Hoogwaterveiligheid, meer Ruimte
voor de Rivier
13 november 19.30 uur houdt Johan
van den Boomgaard, projectmanager
Ruimte voor de Rivier, verbonden aan
het project Dijkverleggingen Cortenoe-
ver en Voorsterklei in De Vijfsprong
een lezing over hoogwaterveiligheid,
meer ruimte voor de rivier. Meer infor-
matie en opgave (verplicht): zie www.
ivn-apeldoorn.nl
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   www.natuurdag-apeldoorn.nl

Aandacht voor

Uilenboom in Voorst
De Voorstenaar Thomas Weijenburg
heeft veertig uur nodig gehad om de
7,2 meter hoge beuk te transformeren
in een uilenboom. De uilen beelden
horen, zien en zwijgen uit. In de beuk,
die begin dit jaar getopt is, bevindt zich
een uilennest, dat hij gespaard heeft.
De boom staat op de hoek van de
Rijkstraatweg en de Kerkstraat in
Voorst. Nu maar hopen dat de echte
uil terugkomt. Zijn houten soortgeno-
ten zullen net doen alsof ze hem niet
zien en horen en zullen over hem
zwijgen.

Foto: Yvonne Zwikker

 

Nieuwe Schaapskooi Loenermark 
In de Loenermark aan de Droefakkers
verschijnt een imposante nieuwe
schaapskooi. Hierdoor kan het aantal
schapen van 150 naar 200. Geldersch
Landschap & Kasteelen wil hiermee de
historische verbondenheid tussen
schapen en het landschap zichtbaar
houden. Ook komt er een publieks-
ruimte om naar de dieren te kijken.
 

Foto: Yvonne Zwikker
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   Op pad met IVN Apeldoorn 
     zaterdag 30 augustus      Cursus- en Vrijetijdsmarkt in CODA 

     IVN Promotiestand
     aanvang 10 uur

     zaterdag 6 september      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zaterdag 20 september      IVN Promotiestand op Bijenmarkt 

     bij Ugchelens Belang - Ugchelen
     aanvang 10.30 uur

     zaterdag 20 september      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 21 september      Wandeling: Bossen bij Klarenbeek      aanvang 14 uur
     zaterdag 27 en zondag                     
     28 september

     Natuurdag Apeldoorn op en rond  
     het Woldhuis en IVN promotiestand

     van 10.30 - 16.30 uur

     zondag 5 oktober      Wandeling: vruchten van het bos      aanvang 14 uur
     zaterdag 11 en zondag        
     12 oktober

     Paddenstoelenroute, wandeling  
     op eigen gelegenheid

     van 10 - 16 uur

     zaterdag 18 oktober      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 19 oktober      Wandeling: heuvels en herfst in 

     Bruggelen
     aanvang 14 uur

     zaterdag 1 november      Natuurwerkdag      aanvang 10 uur
     donderdag 13 november      Lezing: Hoogwaterveiligheid, meer

     ruimte voor de rivier
     aanvang 19.30 uur

     zaterdag 15 november      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag16 november      Wandeling: De Motketel Vaassen      aanvang 14 uur
     zaterdag 29 november      Landschapsonderhoud      aanvang 9 uur
     zondag 30 november      Jeugd: IJs en steen      aanmelden

   Voor nadere informatie: www.ivn-apeldoorn.nl
 

   Cursussen
     Groencursus: woensdag 10 en 24 september, 15 en 29 oktober, 12 november van 19.45 tot 22.15  uur         
     in IVN lokaal De Vijfster. 
     Excursies: zaterdag 13 en 27 september, 18 oktober, 1 en 15 november van 10 tot 12.30 uur in 
     de omgeving van Apeldoorn. Voor aanmelding en info: www.ivn-apeldoorn.nl
     Bomencursus: woensdag 17 september, 1 en 8 oktober van 19.30 tot 22 uur in IVN lokaal 
     De Vijfster 
     Excursies: zaterdag 4 en 25 oktober van 9.30 tot 12 uur in Apeldoorn. 
     Voor aanmelding en info: www.ivn-apeldoorn.nl
     Kennismaken met watervogels  
     Avondbijeenkomst: woensdag 19 november 19.30 -22 uur 
     Excursie zaterdag 22 november 10 - 12 uur
     Aanmelding en informatie via secretaris@apeldoorn.knnv.nl

   Activiteiten voor leden
     donderdag 25 september      Kennismaken met de werkgroepen 

     voor leden, donateurs en cursisten
     natuurgidsencursus

     Opgave verplicht 
      natuurgidsencursus
      @ivn-apeldoorn.nl

     donderdag 20 november      Ledenvergadering      aanvang 19.30 uur


