
 

 
Jaargang 14 nummer 8 – augustus 2022                                          Nieuwsbrief voor leden van IVN afdeling Apeldoorn 
Bijdragen volgende nieuwsbrief graag vóór 24 augustus opsturen of gebruik OnsIVN 
 

Intro 
Bij de foto: Een boomklevercollage van Annelies de Jong, natuurgids in opleiding. 
 

Activiteiten agenda 
19 september: IVN ledencafé  
Op 19 september van 19.30 tot 22.30 uur houden we weer een ledencafé in PC 
Bomen. 
Op het moment zijn we al druk bezig met het programma. In de loop van augustus 
zullen we jullie daarover nader informeren. Jaap Bouwman, ecoloog bij de 
Kroondomeinen, geeft in ieder geval een presentatie over zijn werk en onderzoek.  
In verband met de catering: gaarne aanmelden via deze link. 
N.a.v. reacties op de vragenlijst zijn er enkele nieuwe onderdelen aan het 
programma toegevoegd. Een daarvan is korte natuurmonumentjes door leden. 
Daarom:  

 Is er een nieuwe activiteit waarop je de leden graag wil wijzen?  

 Zoek je nog leden als versterking voor je werkgroep of een specifieke activiteit?  

 Heb je de afgelopen maanden een bijzondere natuurbeleving ervaren? 

 Een bijzonder interessant natuurboek gelezen? 

 Een tentoonstelling of film gezien die anderen beslist moeten gaan kijken?  
We geven je graag een podium. Enige voorwaarde: per presentatie niet meer dan 5 minuten. Als je van de gelegenheid 
gebruik wilt maken: stuur even een mailtje. Dan kunnen we er bij het samenstellen van het programma rekening mee 
houden. We hebben Frans van den Born alvast gevraagd een korte presentatie te geven over de werkgroep Heemtuin. 
Kortom een Ledencafé dat meer dan de moeite waard zal zijn om bij te wonen. Tot ziens op 19 september.  
Namens het organiserend comité, Hayo Canter Cremers 
 
Nog t/m 31 juli: IVN Route Wilde flora en biodiversiteit in Berg en Bos 
Op initiatief van IVN Apeldoorn en in samenwerking met Stadspark Berg en Bos en 
de gemeente Apeldoorn kunnen natuurliefhebbers van 8 tot en met 31 juli langs de 
vijver in stadspark Berg en Bos hun kennis opfrissen of juist opbouwen van de 
Apeldoornse wilde flora. De route van 1 km rondom de vijver met 60 bordjes met 
namen en weetjes is gratis te lopen tijdens openingstijden van Stadspark Berg en 
Bos. (foto: Erik Gorter). 
>> Meer informatie 
 
23 augustus: Stimenz fietstocht 
Op dinsdag 23 augustus organiseert Stimenz een fietstocht voor geïnteresseerde 
inwoners. Er wordt gebruik gemaakt van de IVN route ‘Ontdek fietsend duurzaam 
Apeldoorn’ uit de IVN Routes app. De start is in het Mheenpark, vlakbij de Stimenz 
werklocatie Zilverschoon 4. 
Het is de bedoeling dat deelnemers gewoon op eigen gelegenheid fietsen.  
Deelnemers krijgen een tasje met een flesje water, een appel en de geprinte route 
met info mee (voor degene die geen smartphone hebben).  
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>> Wil je deelnemen, meld je dan aan via mailto:activiteiten@stimenz.nl. 
t/m 24 augustus: uitslag en expositie boomkleverfotowedstrijd 
Er zijn schitterende foto's van de boomklever te zien in het stadhuis van Apeldoorn. 
Op vrijdag 15 juli maakte wethouder Danny Huijzer de prijswinnaars bekend van de 
IVN fotowedstrijd over de boomklever. De eerste prijs ging naar Marianne Veen. De 
jury gaf als commentaar: ‘Mooie compositie, mooie kleuren en goede scherpte. De 
vogel is gefotografeerd in een typerende houding en omgeving. Goed is te zien hoe 
de vogel zichzelf in evenwicht houdt.’ Ook over de tweede en derde prijswinnende 
foto's had de jury lovende woorden.  
De prijswinnende foto's, boomklever foto's van de fotowerkgroep van IVN Apeldoorn 
en een interessante boomklever quiz zijn tot en met 24 augustus te zien op de 
eerste verdieping van het gemeentehuis. Ook is een leuke podcast over dit 
levendige vogeltje te beluisteren op www.ivn-apeldoorn.nl. 
(foto: Michiel Visch) 
 
3 september: De Venel werkochtenden gaan weer van start  
De werkgroep Venel (Vrijwillig Educatie Natuur- en Landschapsbeheer) start op 3 
september op een van de terreinen van Staatsbosbeheer in de omgeving van 
Apeldoorn. Samen met de Kootwijkgroep van Staatsbosbeheer starten we dit 
seizoen met een gemeenschappelijke werkochtend. De locatie en type 
werkzaamheden worden uiterlijk een week van te voren bekendgemaakt. 
>> Meer informatie over de werkgroep Venel. 
 
17 september: jaarlijkse IVN gidsenbijeenkomst.  
Ben jij IVN natuurgids en wil je meedenken over de plannen van komend jaar? Of 
ben je natuurliefhebber en vind je het leuk om mee te helpen tijdens een excursie? 
Schrijf je dan voor de gidsenbijeenkomst op 17 september van 13 tot 17.30 uur. 
Kom in contact met andere gidsen, leer van elkaar en doe inspiratie en nieuwe 
ideeën op!  
IVN Apeldoorn organiseert iedere 3e zondag van de maand een publieksexcursie. 
Zo ontmoeten we de bewoners uit de regio Apeldoorn en brengen we 
natuurbeleving in de harten van de samenleving. De publieksexcursies brengen 
mensen samen, zijn verbindend en super leerzaam. Wist je dat jij als IVN-lid gratis 
deelneemt? Dus voel je vooral ook welkom bij de excursies. 
Meld je aan via: Opgave voor IVN Gidsenbijeenkomst  
Wil je meedoen met de uitvoering van IVN excursies? Meld je dan aan voor de IVN gidsenpool en vul dit formulier in. 
 

Nieuws uit de vereniging 
Welkom nieuwe leden: Jenneke van der Craats, Har vd Zee, Ruud Kempers 
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je 
wel één van de vacatures invullen. 
 
OnsIVN (het intranet van IVN)  
OnsIVN is zeer geschikt voor het uitwisselen van informatie, foto’s en documenten 
met andere IVN’ers. Je kunt zelf berichten plaatsen, maar ook reageren op door 
anderen geplaatste berichten en er is zelfs een chat functie. Per artikel kunnen meer foto’s of filmpjes worden geplaatst. Al 
met al dus uitgebreidere mogelijkheden dan de Nieuwsbrief.  
Je kiest zelf wat je wel of niet wilt zien. Een soort Facebook maar dan beter afgeschermd en zonder reclame.  
Ook meedoen? >> Lees hier meer over OnsIVN 
 

Ook meedoen?  
De werkgroep Natuurgidsenopleiding zoekt versterking 
Elk jaar starten verschillende groepen enthousiaste deelnemers met de NGO-1. Om de 2 jaar verwachten we een NGO-2 te 
organiseren. We zijn op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren en het een uitdaging vinden nieuwe 
potentiele natuurgidsen te begeleiden in hun ontwikkeling. Werkzaamheden zijn onder andere: het organiseren en leiden van 
bijeenkomsten in het kader van NGO, het meedenken in de opzet van de NGO en het begeleiden van inhoudelijke docenten. 
Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar afhankelijk van je eigen voorkeuren.  
>> Heb je interesse, wil je een steentje (of meer) bijdragen aan de Natuurgidsenopleiding, mail dan naar ngo@ivn-apeldoorn 
of t.gevers@kpnmail.nl. 
 
Versterking team Groencursus gezocht 
Het team dat de Groencursus organiseert zoekt versterking met een of twee actieve leden. De Groencursus is een van de 
populairste cursussen van IVN Apeldoorn en wordt twee keer per jaar gegeven. Iedere cursus bestaat uit vijf avonden 
theorie en vijf excursies. Met ongeveer twintig deelnemers per keer vergt dat het nodige aan organisatie en coördinatie. 
Daarom zoeken we nu een of twee actieve leden die in nauwe samenspraak met hoofd-organisator John van Heiningen de 
cursus willen organiseren en coördineren. Een praktische insteek strekt tot aanbeveling, net zo als goede kennis van een (of 
meer) van de hoofdonderwerpen van de cursus (planten, insecten, vogels, bomen, zoogdieren, ecosystemen).  
>> Meer informatie en aanmelden bij John van Heiningen via groencursus@ivn-apeldoorn.nl. 
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Komt er weer een IVN ledendag? 
Het laatste IVN uitje was in 2016. Hoog tijd dus om weer eens een IVN 
ledendag/dagje uit te organiseren? Wie wil meedoen in een organisatiegroepje? 
Meld je aan bij Hayo Canter Cremers via voorzitter@ivn-apeldoorn.nl. 
 
Vacature plantencursusteam 
Interesse in wilde planten? Je leert het meest door erover te vertellen en te laten zien 
aan anderen. En hoe kan dat beter dan als je je aansluit bij het team van de Cursus 
Wilde Planten. 
Als je interesse hebt mail dan naar Janneke Niessen (Team Cursus Wilde Planten). 
 
Wie wordt coördinator van de werkgroep PR? 
Je bent het aanspreekpunt voor de PR activiteiten van IVN Apeldoorn. 
Je ziet veel van de vereniging en bouwt een breed netwerk op. Je hebt veel 
contacten met mensen binnen en buiten de vereniging. Je werkt samen met IVN 
leden die de PR activiteiten verzorgen en bent het contact naar het bestuur en de 
werk/projectgroepen. 
De functie is in te vullen naar je eigen ideeën en mogelijkheden mede afhankelijk van 
interesse en beschikbare tijd.  
Interesse? Vraag Hans Hogenbirk 
 
2, 3 & 4 september: Fête de la Nature. Doet IVN Apeldoorn ook mee? 
Van theater in de natuur tot een oogstfeest, van een vleermuizenexcursie tot een hardloopwedstrijd in het groen. Samen 
betrekken we meer mensen bij de natuur, op een manier die bij hen past. 
In 2021 deden al 29 IVN afdelingen mee met Fête de la Nature. Dit jaar wil IVN voor 50 IVN afdelingen gaan. Het streven is 
om met IVN’ers en veel andere natuurliefhebbers dit jaar door heel Nederland 300 natuurfeestjes te vieren met 10.000 
bezoekers.  
Wie wil vanuit IVN Apeldoorn meedoen aan dit project? Geef je op via fetedelanature@ivn-apeldoorn.nl dan kijken we of er 
een projectgroepje kan worden samengesteld. 
>> Bekijk het filmpje op YouTube of lees hier meer.  
 
Doet IVN Apeldoorn mee met De nacht van de nacht op 29 oktober? 
Het doel van Nacht van de Nacht is om Nederland donkerder en duurzamer te 
maken. Via activiteiten waar we de schoonheid van de duisternis kunnen ervaren. 
Hoe? Dat bepaal je zelf via een projectactiviteit uit te voeren op 29 oktober. 
IVN-Apeldoorn doet mee als we een projectgroepje van tenminste 3 IVN’ers kunnen 
formeren die de activiteit(en) organiseert. 
Aanmelden via Hayo Canter Cremers of Hans Hogenbirk 
 

Ander (natuur)nieuws 
Groen versus afval  
In overleg met de gemeente heeft Circulus op vier plekken in het stedelijk gebied van 
Apeldoorn kleine groene tuinen rondom de afvalcontainers ingericht om het dumpen 
van afval naast de containers een halt toe te roepen. Zowel aan de Nieuwstraat als 
de Hoogstraat zijn deze voorzieningen geadopteerd door buurt bewoners en is de 
proef geslaagd en wordt gecontinueerd. Zo zorgen deelnemers aan De Klup in de 
Mariastraat voor een schone omgeving bij de containers in de Nieuwstraat. Op het 
Monseigneur Nolensplein en in de Rustenburgstraat is geen participatie uit de buurt 
tot stand gekomen 
 
 

Bij de opening van 

de wilde 

bloemenroute in 

Stadspark Berg en 

Bos waren zo’n 20 

belangstellenden 

aanwezig. 

Maar liefst 35 

mensen genoten van 

de excursie door 

Park Zuidbroek. Daar 

werd o.a.de 

bloemencirkel 

bekeken. 

 

Colofon 
Redactie: Hans Hogenbirk (nieuwsbrief@ivn-apeldoorn.nl)  

Meer informatie vind je op www.ivn-apeldoorn.nl en op OnsIVN (groep Afd: Apeldoorn) 
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