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Nieuwsbrief voor leden en vrienden van IVN afdeling Apeldoorn
Bijdragen volgende nieuwsbrief graag voor 24 december opsturen

Natuurmoment
Bessen en naalden
Alle naaldbomen verpakken hun gevleugelde zaden in kegels, maar de taxus is
daarop een uitzondering. Deze inheemse naaldboom vormt rode bessen als
vruchten. Alleen deze rode vleesachtige zaadrok om het zaad heen is niet giftig.
Veel andere onderdelen aan de boom zijn dat wel. Deze tak met een overvloed aan
bessen is te vinden voor de begraafplaats aan de Soerenseweg en accentueert de
kerstsfeer.
(Yvonne Zwikker)

Uit de afdeling
Nieuwe leden van IVN-Apeldoorn
Leden: Marieke Gerritsen, A.J.B. de Wilde
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele IVN activiteiten.
Jubilea
Tijdens de ledenvergadering 16 november 2016 werd de IVN speld voor langdurig
actief lidmaatschap uitgereikt aan: Lidy Kraamer, Monic Breed en Frans van den
Born >> Lees meer
Uit de ledenvergadering 16 november 2016
Helaas een geringe belangstelling, slechts 21 leden waren aanwezig (inclusief
bestuur).
De vacature Voorzitter staat nog steeds open. Kijk ook eens rond in je eigen
netwerk.
Ten Gevers werd benoemd als lid van het bestuur.
Het Jaarplan en de begroting 2017 vastgesteld.
IVN-KNNV Apeldoorn werken steeds intensiever samen bij cursussen, en vanaf
januari ook met een gezamenlijke nieuwsbrief.
Het Digitaal archief voor alle soorten documentatie van excursies, cursussen,
wandelingen, foto's krijgt vorm.
(Lees hier het volledige verslag).
Daarna volgde een Boeiende lezing Voedselbos Groesbeek door Wouter v Eck,
Kenniscentrum Voedselbossen.
>> Lees meer over het voedselbos of
bezoek de Facebookpagina van het voedselbos

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

3/12: Landschapsonderhoud
11/12: Excursie Verrassende natuur langs de Ugchelse Schoolbeek
13/12: Informatieavond Natuurgidsenopleiding (NGO)
17/12: Landschapsonderhoud
7/1/17:Landschapsonderhoud
Cursussen voor de eerste helft 2017
 Cursus natuur en samenleving (start 24 januari)
 Cursus roofvogels (start 8 februari)
 Groencursus voorjaar (start 5 april)
 Vlindercursus (start 11 april)
 Cursus weidevogels (start 12 april)

13 december: Informatieavond Natuurgidsenopleiding IVN Apeldoorn.
Vind je het leuk om meer te weten over de natuur en om anderen mee naar buiten te
nemen en ook enthousiast te maken? Dan is de natuurgidsenopleiding van IVN
Apeldoorn iets voor jou.
In de opleiding doe je kennis op over de rijke natuur in onze omgeving en leer je
vaardigheden om anderen daarmee in aanraking te brengen.
Naast theoretische kennis over deze onderwerpen, leer je tijdens de opleiding ook
hoe je je liefde voor de natuur kunt overbrengen. De cursus VOS (vaardigheden,
opdrachten en studiegebied) biedt je daarvoor een handreiking op educatief en
organisatorisch gebied, zodat je met collega IVN-ers excursies, lezingen, cursussen
en andere natuuractiviteiten kunt voorbereiden en uitvoeren.
De informatieavond is dinsdag 13 december 2016. Deze cursus start (onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen)
in maart 2017. Lees de folder of geef je op voor de informatieavond: ngo@ivn-apeldoorn.nl.
Cursus Natuur en Samenleving start 24 januari 2017
Bij IVN genieten we van de natuur en dat willen we graag zo houden. Maar
berichten over het klimaat, het milieu en onze leefomgeving spreken van
opwarming van de aarde, vervuiling en uitputting. Wil je weten hoe de vork in de
steel zit, hoe onze samenleving de natuur beïnvloedt en hoe je dat in je directe
omgeving kunt zien, kom dan naar de cursus Natuur & Samenleving.
>> Lees verder voor meer informatie en opgave
Cursus: Hoe heet die wilde plant?
KNNV afdeling Arnhem organiseert jaarlijks een cursus Wilde Planten. Al meer dan vijfhonderd mensen hebben deze
cursus gevolgd. Je leert met behulp van een flora zelf de naam van wilde planten te vinden. Ook de bouw van planten, de
voortplanting, de relatie met insecten en de systematiek komen aan bod. Er is ruimte voor bewondering en verwondering.
De cursus wordt gegeven van april tot begin juni 2017. >> Lees meer over de cursus-wilde-planten

Zet je in voor IVN
IVN Apeldoorn is altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers.
Wil je niet een speciale functie vervullen, dan kun je altijd meedoen bij het
organiseren en/of uitvoeren van onze activiteiten of projecten. Ook niet IVN leden
kunnen zich aanmelden. Van hen wordt wel verwacht dat ze dan IVN lid worden.
Meld je aan via secretaris@ivn-apeldoorn.nl
Op de website (zie vacatures) vind je een aantal mogelijkheden om mee te doen
met bestaande of nieuwe activiteiten van IVN Apeldoorn. In 2017 willen we
proberen om twee nieuwe werkgroepen te starten: Een werkgroep Routes en een
werkgroep Het Woudhuis. Interesse?? Meld je als belangstellende aan via
ivnextra@ivn-apeldoorn.nl. Je ontvangt dan tzt meer informatie.

Ander nieuws en activiteiten
Lezing bij vogelwerkgroep Oost Veluwe
Op vrijdag 16 december om 20.00 uur in het Bolwerk, houdt Frank Majoor van Sovon Vogelonderzoek een lezing met als
titel: Vogelringonderzoek, nut, noodzaak en spannende resultaten. >> Lees meer.
KNNV Oude Boeken Service
De KNNV-Apeldoorn heeft voor haar leden een oude boeken service. Deze service wordt al een aantal jaren verzorgd
door Jan Kerseboom. Ook leden van IVN Apeldoorn kunnen gebruik maken van de opruimingsaanbieding.
Winkelen in de IVN Winkel met korting
IVN leden kunnen met de kortingscode IVN-LID-1202 in de IVN winkel terecht. Je
vult deze in tijdens het bestelproces, waardoor de korting automatisch wordt
verwerkt. Bewaar deze code dus goed.
Het verborgen verleden van het Engelanderholt
Samen met Geldersch Landschap & Kasteelen, Staatsbosbeheer en de Veluwse
Bosgroepen heeft Stichting Probos het project De Puzzel van het verborgen
verleden gerealiseerd. In dit project is samen met vrijwilligers de geschiedenis in
beeld gebracht van het bosgebied Engelanderholt tussen Bruggelen en Ugchelen.
Dit leverde niet alleen nuttige informatie op voor het beheer van het gebied. Het
project diende ook als voorbeeldproject waarmee ervaring werd opgedaan met het
werken met vrijwilligers om de cultuurhistorie van bos- en natuurgebieden in beeld
te brengen. Een aantal IVN leden heeft aan dit project meegewerkt. Inmiddels is
het rapport ook digitaal beschikbaar. Wil je een gedrukt exemplaar dan zijn er nog
enkele beschikbaar. Mail dan naar Hans Hogenbirk.

Natuur is ook erfgoed
Denk maar eens aan monumentale bomen of een oud stadspark. Vandaar dat
IVN-Apeldoorn ook lid is van het Erfgoedplatform Apeldoorn. IVN werkt mee aan
diverse projecten zoals de Open Monumentendagen of de Atlas van Apeldoorn. Bij
het Atlas project staat in 2017 de wijk Het Loo/De Naald in de belangstelling. IVN
heeft daar o.a. een ommetje en een wandeling gepland.
Geïnteresseerd in Erfgoed in Apeldoorn? Kijk op
http://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl en/of volg de facebookpagina.
Concept gebiedsvisie Beekbergsebroek ter inzage
Van 24 november 2016 tot en met 4 januari 2017 ligt de concept gebiedsvisie
Beekbergsebroek ter inzage. In dit concept staat waar in het gebied
Beekbergsebroek ruimte is voor de thema’s natuur, recreatie en duurzame energie.
Als de gemeenteraad de conceptvisie vaststelt, vindt de ontwikkeling van het
gebied stapsgewijs plaats. Projecten worden samen met bewoners en
ondernemers uitgevoerd. Op 12 december 2016 is er in de raadzaal van het
stadhuis van 19.30 tot 21.30 uur een informatieavond over de conceptvisie.
Iedereen die belangstelling heeft voor de ontwikkeling van de Beekbergsebroek is
van harte welkom. Meer informatie >>
IVN 2021: 21 januari ledenconferentie
Denk mee over de toekomst van IVN. Noteer nu vast de datum van de
ledenconferentie: zaterdag 21 januari. Die dag hoopt het Landelijk Bestuur met 100 tot 200 IVN’ers nog een paar stevige
bomen door te zagen over de toekomst. Er ligt dan een eerste concepttekst voor de meerjarenvisie IVN2021. De
discussie is voer voor de besluitvorming van de Landelijke Raad in maart.
Je bent op 21 januari welkom in het prachtige voormalige klooster Mariënhof, hartje Amersfoort. Natuurlijk vergaderen we
niet alleen, er is ook ruimte voor inspiratie! De inschrijving start eind november. Let op: er zijn 200 plaatsen, dus hou je
mailbox in de gaten en zorg dat je er tijdig bij bent met opgeven! >>Zie de website van IVN 2021.
Andere Nieuwsbrieven
KNNV-Apeldoorn: De vier Jaargetijden 2016-4
KNNV-Epe/Heerde: Natuurklanken

Natuur nieuws
Gele kwikstaart bij de vijver???
22 November 2016: Wat zit daar bij de vijver? Lijkt wel een gele kwikstaart. En ja
hoor: helemaal volgens het boekje. Nou ja, helemaal? 'Komt voor in
rivierbegeleidend grasland. Gele kwikstaarten overwinteren in het Sahelgebied.
Doortrekkers in Nederland te zien in het najaar vanaf half augustus tot eind
september'.
Lastig toch, die natuur. Sommige beesten houden zich helemaal niet aan het boekje.
Of zou het toch een andere vogel zijn geweest?
Lees meer waarnemingen op de website
Groene glimlach: Ezelsbruggetje
Als beginnend vogelaar zijn buizerds favoriet. Je komt ze in het buitengebied tegen,
zittend op een paaltje in het weiland en langs de snelweg. Vooral in de winter kan je
deze vogel spotten, dan zijn er veel wintergasten. Als een vogel stil zit is dat heel
sympathiek. Ze zijn er in allerlei kleurvariaties. De gebogen snavel van een roofvogel
was een helder kenmerk, leerden ze mij. Evenals het ontdekken van de gele poten.
Onmiskenbaar een buizerd. >> Lees verder
Vreemde snuiters in het park
De herfst is volop begonnen en de bladeren vallen in hoog tempo. Nu de takken kaal
worden is in sommige delen van ons land de kans groter om vreemde snuiters te
zien die, goed ingepakt tegen de kou, uren lang in de bosjes staan. Ze speuren de
takjes van sleedoorn af. Soms komt er een loep aan te pas en volgen
vreugdekreten, maar ze zijn verder over het algemeen ongevaarlijk. Ook Apeldoorn
heeft een telgroep via KNNV. >> Lees verder
(Bron: De Vlinderstichting)

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.

