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Klikken op de blauw/onderstreepte link leidt je direct naar meer informatie. 

Natuurmoment  

Bij de excursie op 16 januari in Berg en Bos voelde ik deze winter voor het eerst 
sneeuwvlokken in mijn gezicht. Ze bleven niet liggen op straat maar je zag 
dwarrelende witte stippen tussen de bomen. De volgende ochtend was de wereld 
om mij heen toegedekt met een heel dun laagje poedersuiker.  
De jacht op bloeiende planten tussen 25 december 2015 en 3 januari 2016 leverde 
nog 700 bloeiende planten op meldde Floron.  
Op zondag 10 januari vond ik een hazelworm op het pad in het Deelerwoud.  
Maar nu is het dan toch (even?) winter geworden. Wat zal het geven?  
(Yvonne Zwikker)  
 

Uit de afdeling 

Nieuwe leden/vrienden van IVN-Apeldoorn 
Leden: J.H. Allaart, Jan Hop, Elma Suurland, Anne de Vries 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele IVN activiteiten.  
 
Nieuwe penningmeester. 
Hij heet Anne de Vries en neemt per direct de taken van Daan Eerland over. Op de ledenvergadering in november 
had Daan aangekondigd de functie te willen neerleggen, maar tot uiterlijk 1 februari de lopende zaken en het afsluiten 
van het boekjaar te zullen afhandelen. De zoektocht binnen de vereniging naar een opvolger van Daan leek 
uitzichtloos. Maar, hoera, op de valreep meldde Anne zich als kandidaat voor de functie, die we met vertrouwen aan 
de ledenvergadering zullen voordragen. Wij bedanken Daan voor de 3 jaar dat hij consciëntieus de penningen heeft 
beheerd en zijn bijdrage aan het bestuur heeft geleverd. We wensen Anne veel succes. 
 

Ook (mee)doen?  
Suggesties vind je op de website. In de meeste gevallen hoef je geen IVN natuurgids te zijn om mee te kunnen doen.  

 
Er is weer plaats voor school/jeugdgidsen  
IVN Apeldoorn gaat haar natuureducatie activiteiten voor jeugd uitbreiden. Er is 
plaats voor nieuwe gidsen. Deze gidsen begeleiden jeugdactiviteiten op scholen 
en/of buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld in de weekenden. 
Op dinsdagavond 15 maart van 19.30 tot 21.30 uur is er een informatie bijeenkomst 
in het IVN lokaal in Vrije School De Vijfster, Texandrilaan 30. Daarna beslis je of je 
aan de cursus wilt meedoen.  
Opgave en meer informatie via schoolgidsen@ivn-apeldoorn.nl of kijk op de website 
 
Gidsen voor Berg en Bos gevraagd 
Het Berg&Bos team organiseert op zaterdag 23 april een vroege vogelwandeling om te kijken en luisteren naar 
vroege vogels. Omdat de groep Berg & Bos pas in januari gestart is hebben gidsen zich hiervoor nog niet kunnen 
inschrijven. Welke vogeldeskundigen willen zich opgeven voor deze vroege vogelwandeling? 
Je kunt je opgeven bij Cathrien Oskamp, contactpersoon van het Berg en Bos team. 
 
Vacatures 

 Bestuurslid 

 School/jeugdgidsen (zie artikel hierboven) 

 Coördinator en medewerk(st)ers voor de werkgroep PR en/of IVN promotieteam.  
Heb je belangstelling om eens te brainstormen over de toekomst van ons promotieteam? Meld je aan. 

 Meedoen met de werkgroep Natuur in de Zorg? 

 Lokaalbeheerder (voor het 'technisch' beheer van het IVN lokaal) 

 Fotografen (voor eventueel nieuw op te richten foto werkgroep) 
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Wie maakt een 'IVN collectebus'?  
Het 'lieveheersbeest' voor deelname aan de excursies is aan vervanging toe. Wie 
maakt er een mooie en opvallende 'collectebus', waar ook ruimte is voor 
aanmeldingskaartjes, folders en wisselgeld. Neem contact op met Hans Hogenbirk  
 
Boekje 'Bomen leven' van Marius Kolvoort te leen gevraagd. 
Wie kan het docententeam van de Bomencursus een exemplaar van Bomen Leven 
van Marius Kolvoort uitlenen. 
Het is een boekje op A5 formaat, met een zacht kaft en zwart/wit tekeningen. 
Graag reacties naar yvonnezwikker@gmail.com 
 
Wie werkt mee aan de Groene Giro? 
Op 10 april wordt er door een aantal Apeldoornse groene organisaties een fietstocht van Het Woldhuis tot Helicon 
aangeboden ter voorbereiding op het wielerevenement de Giro d'Italia. Tijdens de route van circa 30 km, zijn er 3 
stops. We zoeken IVN'ers die willen meewerken aan deze tocht bv via het IVN promotieteam, of hand en span 
diensten bij start of eindpunt. Aanmelden via mailto:ivnextra@ivn-apeldoorn.nl. Daarna volgt meer informatie. 
 
Een wandeling uitzetten voor Apeldoorn te voet? 
Vorige keer deden we een oproep voor het uitzetten van een wandeling t.b.v. Apeldoorn te voet. Désiree en Fulco 
Neijmeijer meldden zich aan en gaan de route maken. De opening van Apeldoorn te voet vindt plaats op zaterdag 28 
mei 2016 om 10.00 uur met een wandelmarkt op het Stationsplein. 
 
Nieuw op www.ivn-apeldoorn.nl 
- Stilte gezocht. De Groene Glimlach van januari. 
- Verslag en samenvatting van de themadag 'Wildcrime herkennen' 
 

Activiteitenagenda IVN 
Bekijk alle (publieks)activiteiten van IVN Apeldoorn op de website.  

 
13/2: Landschapsonderhoud  
14/2: Winterwandeling kerkenpad Voorst 
27/2: Landschapsonderhoud 
28/2: Park Berg en Bos - Bezoek Haps 
 
31/3: Lezing Oudgebruijck op de Emsterenk.  
Op 31 maart verzorgt Sterre Brummel de IVN-voorjaarslezing met als thema 
Oudgebruijck op de Emsterenk.  
Aanmelden via lezingen@ivn-apeldoorn.nl of telefoon 055-5427357.  
>> Meer informatie 
 
16/4 Landelijke IVN Ledendag 
Kom je ook naar de IVN Ledendag? 16 april in Leiden. Thema Natuur dichtbij. De inschrijving is geopend! Via dit 
formulier kun je je aanmelden. >> Lees meer 
 
28/5: Opgelet: Uitje IVN! 
Op zaterdag 28 mei organiseren we een uitgaansdag voor leden van IVN Apeldoorn.  
In de mooie meimaand klimmen we per auto op naar Hoog Elten en dalen af naar 
het gebied van de Rijnstrangen bij oud-Zevenaar. 
In de komende maanden volgt meer informatie. Noteer het alvast! 
(Willy Lammers en Cathrien Oskamp, organisatoren.) 
 
5/8 t/m 12/8: IVN zomerweek 2016 in Nationaal Park Drents-Friese Wold  
Een compleet verzorgde excursieweek voor natuur- en cultuurliefhebbers  
>> Lees verder voor meer informatie en opgave 
 

Opstekers (deskundigheidsbevordering/na- & bijscholing) 

5/2: Verborgen Verleden van Spelderholt in Historisch Café  
Martijn Boosten (Senior adviseur Bosbeheer & Bosaanleg bij Stichting Probos) 
vertelt meer over het verborgen verleden van Het Spelderholt in Beekbergen. Een 
grote groep vrijwilligers (o.a. van Archeologische Werkgroep Apeldoorn en IVN-
Apeldoorn) heeft op verzoek van Geldersch Landschap & Kastelen in 2014 en 2015 
een historisch en archeologisch onderzoek uitgevoerd op het landgoed en in de 
directe omgeving. Diverse bronnen werden verzameld en er volgden vele 
veldinventarisaties. Het resultaat is een uitgebreid manuscript over het (on)zichtbare 
erfgoed in het gebied zoals onder andere de gerechtsplaats Het Herenhul, de 
bewoners, de vele landschapselementen, de ontwikkeling en het gebruik van het 
landgoed. Vrijdag 15/2 van 17.00 - 19.00 uur in CODA café. Toegang gratis. 
>> Meer informatie 
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29/2: Opsteker Gesteenten door Bauke Terpstra 
Maandagavond 29 februari 2016 in IVN Lokaal De Vijfster, aanvang 19.30 uur. Hoe 
is gesteente gevormd en hoe wordt het afgebroken? Waar komen de stenen die we 
vinden eigenlijk vandaan? Hoe kunnen we ze indelen? Bauke Terpstra geeft tijdens 
deze opsteker antwoord op deze vragen. 
Deze opsteker is in eerste instantie voor de schoolgidsen, maar er zijn nog een 
beperkt aantal plaatsen voor anderen beschikbaar. 
Meld je snel aan bij Marieke Sprey, coord-schoolgidsen@ivn-apeldoorn.nl of 055-
3121821. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
17/3: Opsteker: Op reis door de 12 provincies van Nederland.  
Arrienne Bosch en Cathrien Oskamp bieden je een geheel verzorgde treinreis door 
het Nederlandse landschap aan. We stappen uit in elke provincie en maken daar 
een uitstapje. Met het oog op wat opvalt in een landschap en met de voeten in het 
water,de klei, het zand, het veen, de kalk. Het kostte 2000 jaar mensenwerk om van 
de Nederlandse delta een bewoonbaar land te maken. Een land ontworsteld aan het 
water. En dan verbaas je je telkens weer over wat je ziet. 
Natuurlijk kunnen we niet volledig zijn in een avond. Maar je steekt wat op over de 
boeiende wisselwerking tussen de bodem en de mensen die moesten leven op en 
van die bodem. Zo ontstonden veel verschillende cultuurhistorische landschappen. Welkom op halte De Vijfster. Stap 
in en reis mee! 
Informatie en aanmelden (niet verplicht wel gewenst) bij Arrienne Bosch, arrienne.bosch@gmail.com. 
Van 19.30-22.00uur in het IVN Lokaal De Vijfster. Deelname gratis. 
 

Nieuws en activiteiten van andere organisaties 

19/2: Lezing: De raaf, beauty met brains 
Op vrijdag 19 februari houdt Hans de Vos Burchart bij Vogelwerkgroep Oost-Veluwe een lezing met als titel: De raaf, 
beauty met brains. >> Meer informatie 
 
20/4: Wildernis, woongebied en wingewest, een geschiedenis van de poolgebieden 
De internationaal befaamde poolonderzoeker Louwrens Hacquebord vertelt bij OKW over zijn werk. Voor de een is 
het een bijna ontoegankelijke ijswoestijn vol uitdagingen, voor de ander de plek waar grondstoffen en fossiele 
brandstoffen worden gewonnen, en voor weer een ander is het poolgebied ook een gelukzalig woon- en leefgebied. 
>> Meer informatie 
 
Venel schoont Dabbelose pad op 
Onlangs heeft de werkgroep VENEL een mooi stuk van het urnenveld langs het 
Dabbelosepad bij Hoenderloo vrijgemaakt van dennetjes, sparretjes en berken. Een 
paar foto’s en een filmpje geven een goed beeld van deze werkochtend.  
 
Andere IVN nieuwsbrieven 
Nieuwsbrief IVN-Gelderland (laatst verschenen nummer) 
IVN Stuifmail (Het januari nummer van deze landelijke nieuwsbrief) 
 

Natuur nieuws 

Uilen midden in een winternacht  
Winter is natuurlijk geen vlindertijd en hoewel we deze winter al vreemde dingen 
hebben gezien op vlindergebied, zijn waarnemingen nu dun gezaaid. Zeker voor 
dagvlinders geldt dat er maar enkele worden gezien. Nachtvlinders zijn regelmatiger 
te vinden. Dan moet je wel gericht op zoek bij licht of bij zoetigheid dat ze als 
voedsel gebruiken. Als je stroopt kun je nu vooral drie uilen verwachten. Bron: 
Naturetoday/Vlinderstichting. >> Lees meer  
 
De Goudvink: Nieuw park in Ugchelen 
Ugchelen heeft er een prachtig stuk bosachtig parkgebied bij. Nu de hekken zijn 
verwijderd en het gebied vrij toegankelijk is, kan worden ervaren hoe fraai dit gebied langs Ugchelseweg en 
Ugchelensegrensweg er uit is komen te zien. De Eendrachtspreng stroomt weer, een stuk Ugchelense cultuurhistorie 
is (opnieuw) zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Het centrum van Ugchelen is een waardevolle plek rijker; wellicht zelfs 
een (toeristische) attractie rijker. >> Lees meer 
 

Colofon 
Deze nieuwsbrief is voor leden en vrienden van IVN Apeldoorn en verschijnt in de eerste week van de maand.  
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? mail naar ledenadministratie@ivn-apeldoorn.nl 
Lees je de nieuwsbrief toevallig en wil je hem blijven ontvangen: word dan lid of vriend van IVN-Apeldoorn. 
 

Je kunt IVN Apeldoorn ook op Facebook en/of Twitter volgen. 
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