Nieuwsbrief IVN-Apeldoorn
Jaargang 13 nummer 11 – november 2021
Nieuwsbrief voor leden van IVN afdeling Apeldoorn
Bijdragen volgende nieuwsbrief graag vóór 24 november opsturen of gebruik OnsIVN

Intro
Bij de foto: Het was weer gezellig druk tijdens de paddenstoelenzondag op 17 oktober in Natuurpark Berg & Bos
Naast bijeenkomsten is het belangrijk om onze leden op de hoogte te houden over wat er allemaal in de vereniging gebeurt.
Meld nieuwtjes en oproepen dus altijd middels een kort tekstje en/of foto('s) in de IVN Nieuwsbrief.
Heb je een aardige foto voor in de kop van de Nieuwsbrief? Stuur 'm op (liggende foto, formaat 1x4)

Activiteiten agenda
28 oktober: Lezing Reptielen op de Veluwe bij KNNV Epe-Heerde
In deze lezing besteedt Tariq Stark, als onderzoeker verbonden aan de stichting Ravon, aandacht aan de reptielen op de
Veluwe. Wat reptielen betreft kan de waarnemer hier zijn hart ophalen! Ringslang, adders, gladde slangen en hagedissen
kunnen op de heidevelden aangetroffen worden. De hazelworm, een mysterieuze pootloze hagedis laat zich ook op de heide
en in open bosgebieden zien.
>> Lees meer en geef je hier op
30 oktober: Vrijwilligersroute
Op zaterdag 30 oktober van 12.00 - 17.00 uur organiseert Mensen maken
Apeldoorn de Vrijwilligersroute. Deelnemende organisaties zetten hun deuren open
voor jou! IVN Apeldoorn doet ook mee met deze vrijwilligersroute. Wil je actief
worden bij of meer informatie over IVN? Kom gerust langs aan de Asselsestraat nr
328b (Praktijk Centrum Bomen).
>> Meer informatie
30 oktober: Jubileumdag KNNV Epe-Heerde
30 oktober heeft de KNNV Epe-Heerde (ook werkgebied van IVN Apeldoorn) een jubileumdag waar speciaal aandacht is
voor het landschap. Tijdens een excursie op de Renderklippen in Heerde komen onderwerpen voorbij als: geologie, bodem
(over veldpodzol), ijzerkuilen, grafheuvels, schaapskooi.
>> Meer informatie
6 november: Natuurwerkdag in Natuurpark Berg en Bos
IVN Apeldoorn heeft, samen met Accres, voor het zestiende achtereenvolgende
jaar Natuurpark Berg & Bos als werklocatie. Alle hulp is welkom. De werkdag is van
10.00 tot 15.00 uur. De werkzaamheden zullen bestaan uit het verwijderen van
opslag en het terugsnoeien van struiken. Zorg zelf voor stevige schoenen of
laarzen en kleren die vies mogen worden. De organisatie zorgt voor gereedschap,
werkhandschoenen, koffie, thee en lunch. Ervaring is niet nodig, wel zin om de
handen uit de mouwen te steken. Help mee natuur en landschap te onderhouden
en neem vrienden en/of familie mee. Meld je van tevoren aan
op www.natuurwerkdag.nl.
Andere VENEL werkdagen in november: 20 november (bij SBB), 27 november,
>> Lees meer
10 november: Boomplantdag 2021 Wie helpt mee?
Woensdag 10 november is Apeldoornse Boomplantdag! Er wordt 's morgens
bosplantsoen geplant in het Zuiderpark ter hoogte van het kruispunt Maasstraat Waalstraat. Basisschoolleerlingen gaan met begeleiding van Helicon leerlingen en
vrijwilligers aan de slag.
Om 9.00 uur is de officiële opening van de ochtend. We stoppen 11.45 uur. Voor
koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd! We zoeken nog enkele IVN’ers om te
helpen bij de begeleiding van de scholieren. Meld je aan bij Marieke Sprey
(sprey.marieke@gmail.com)

23 november: Ledenvergadering en presentatie over Natuurpark Berg & Bos
19.30 uur in Praktijk Centrum Bomen Asselsestraat 328b.
Op de agenda o.a. mededelingen, begroting 2022, bestuurswisseling.
De officiële agenda wordt aan alle leden via mail verstuurd.
Na de pauze komt Tim van Alen, beheerder van Natuurpark Berg en Bos, ons vertellen over het beheer van dit natuurpark,
waar wij zo vaak vertoeven.
Geef svp vòòr 21 november door aan secretaris@ivn-apeldoorn.nl of je komt i.v.m. de covid-19 bepalingen en de catering.
Natuurcursussen 2022
Het cursusprogramma voor volgend jaar staat op de website. Omdat we dit jaar de NGO deelnemers voorrang geven, zijn er
al een aantal cursussen volgeboekt. Ook voor de andere cursussen moet je er snel bij zijn, want er is veel animo.

Ook meedoen?
Schilders gezocht
Voor onze activiteiten mogen we gebruik maken van het Praktijk Centrum Bomen.
Daar zijn we erg blij mee. We willen graag ook iets terug doen. Daarom deze oproep
voor vrijwilligers om op 1 of meer (zater?)dagen in november (afhankelijk van het
weer, en anders wordt het voorjaar 2022) de buitenkant van het gebouw te
schilderen (eenvoudig schilderwerk). Het is weer eens wat anders en we maken er
met elkaar natuurlijk ook een gezellige dag van.
Ook zoeken we wat meer ervaren schilders voor het sauzen van de binnenwanden.
Dat lukt dit jaar niet meer, dus wellicht voorjaar 2022.
Wil je meedoen, geef je op via lokaalbeheer@ivn-apeldoorn.nl. Je hoort dan te zijner tijd wanneer we aan de slag gaan.
16 november: Uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurprijs aan IVN.
Deze zomer ontving IVN de oeuvreprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een prachtige waardering voor de
enthousiaste inzet van alle IVN’ers! Op dinsdag 16 november wordt de prijs uitgereikt bij Radio Kootwijk. IVN Apeldoorn is
gevraagd om de circa 200 gasten te begeleiden bij aankomst van parkeerplaats naar het hoofdgebouw. Tijdens deze korte
wandeling wordt iets verteld over de natuur en de historie van dit gebied. Als je hieraan wilt meedoen. Inmiddels hebben zich
10 IVN gidsen gemeld.
Gezocht: Coördinator natuurcursussen
We zoeken een nieuwe coördinator voor de natuurcursussen. Hoewel de cursusteams erg zelfstandig zijn en veel zelf
regelen, is 1 contact en coördinatie voor de afstemming van de agenda gewenst. Reken op een tijdbeslag van hooguit een
paar uur per week. In de voorbereidingsfase van de nieuwe seizoenen ietsje meer, daarbuiten aanzienlijk minder. Neem
contact op met Hein Hillen (secretaris@ivn-apeldoorn.nl)
>> Meer informatie
Meer vacatures (zie www.ivn-apeldoorn.nl in het menu Vacatures)
 Excursies begeleiden? Geef je op voor de Natuurgidsen pool
Iedereen die op één of andere manier actief wil zijn als IVN Natuurgids kan zich
opgeven voor deze pool. Je kunt aangeven waar je voorkeur naar uitgaat (zoals
e
excursies op aanvraag, voor jeugd, op de 3 zondag van de maand, een
presentatie over een bepaald gebied of onderwerp, et cetera).
>> Lees meer en geef je op
 Wie komt de werkgroep Lezingen versterken?
Er is voor de IVN-Werkgroep Lezingen, op korte termijn, ruimte voor meerdere
enthousiaste leden! De werkgroep komt voor het organiseren van een Voorjaarlezing en een Najaar-lezing 3 tot 4 x per jaar bijeen. De communicatie verloopt verder via WhatsApp en e-mail. De
tijdsbesteding wordt zo tot een minimum beperkt.
>> Meer informatie
 Natuur in de Zorg op zoek naar uitbreiding van het team
Je bepaalt zelf hoe vaak je meedoet, maar met bijvoorbeeld 1 of 2x per maand
een ochtend of middag is je bijdrage al heel welkom. Je kunt het ook met een
partner (samen) doen.
>> Meer informatie
Interesse? Neem contact op met Susanne Rasing, natuurindezorg@ivnapeldoorn.nl of 055 5790992.
 Gezocht: versterking collega NGO-1 team
De vraag naar deelname aan NGO-1 is groter dan we aankunnen. We zoeken een collega natuurgids die deel wil nemen
aan de werkgroep NGO en zich richt op NGO-1. Informatiebijeenkomsten begeleiden, vertellen over hoe het is natuurgids
te worden en zijn, meedoen met vervolgbijeenkomsten voor deelnemers en meewerken aan vernieuwing horen daarbij.
Spreekt het je aan en wil je aankomende Natuurgidsen op pad helpen? Mail of bel met Ten Gevers op ngo@ivnapeldoorn.nl of 06 2702 5900.

 Gezocht: Natuurgidsen als enthousiaste natuurmentor
De Natuurgidsenopleiding deel 1 (NGO-1) gaat weer van start. Doel ervan is de
natuurkennis- en ervaring te verdiepen van aankomende Natuurgidsen.
Deelnemers volgen gedurende een jaar individueel natuurcursussen en voeren
o.a. de NGO opdracht studiegebied uit. De (natuur)mentor begeleidt hen bij
vragen over de natuur en het omgaan met het studiegebied. We zoeken
natuurgidsen die hun enthousiasme willen overbrengen aan nieuwe
aankomende Natuurgidsen. Spreekt het je aan? Mail of bel met Ten Gevers op
ngo@ivn-apeldoorn.nl of 06 2702 5900.

Nieuws uit de vereniging
Welkom nieuwe leden: Anne-Marie van Hout, Herma Rouwenhorst, Corinne
Boshuijzen, Ingrid Canter Cremers, Piet van Wezel, Alex Overmeen, Ad Wijlhuizen.
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je
wel één van de vacatures invullen.
Presentaties op aanvraag: Privé of als IVN’er?
Naast excursies op aanvraag worden soms ook gastlessen/presentaties,
bijvoorbeeld op basisscholen, gegeven. Prima natuurlijk. Maar vraag je dan wel even af of je dit als IVN’er doet of op
persoonlijke titel. Als dit vanuit IVN gebeurt valt dit onder een aangevraagde activiteit en moet dus worden gefactureerd.
Aangevraagde activiteiten voor basisscholen kunnen het best via de werkgroep Scharrelkids worden geregeld.
>> Zie ook de website (menu ons aanbod / activiteiten op aanvraag)
Opslag IVN materialen
Zaterdag 16/10 zijn de IVN spullen uit de opslag bij AllSafe naar de zolder bij het Praktijk Centrum Bomen verhuisd. (met
dank aan Johan Gortworst, Arian Slagt, Willem Kuijpers en Jan van Heuckelum).
De materialen zijn gegroepeerd per onderwerp (IVN archief, Kids, NGO, lesmaterialen, et cetera) en zitten voornamelijk in
verhuisdozen. Op de dozen staat wat er in zit.
Heb je spullen gebruikt, zet die dan op dezelfde plaats weer terug.
Op de zolder staan de spullen die we niet vaak gebruiken (hooguit 1 à 2x per jaar) en tegen een niet-geïsoleerde ruimte
kunnen. De IVN kast in de gang gebruiken we dan voor materialen die we regelmatig gebruiken. Er is wat ruimte gemaakt
voor bijvoorbeeld PR materialen.
Voor alle duidelijkheid: Wij kunnen 's avonds na 18 uur bij PCBomen terecht. Overdag dus niet! TIP: Kijk in de centrale
agenda of er een IVN activiteit is.
Paddenstoelweekend in Stadspark Berg & Bos
Het wordt een goede traditie: in oktober zet het Paddenstoelteam van IVN een
individueel te lopen Paddenstoelenroute uit in Berg & Bos. Een bewegwijzerde
wandeling door het bos langs paddenstoelen voorzien van naambordjes en
tussendoor wetenswaardigheden. Dit jaar werd er voor gekozen te starten bij het
Theehuis. Vervolgens voerde de route via de sprengenvallei naar de speelweide,
richting het zwijnenbos en weer terug langs het grote pad. Minder paddenstoelen
dan het voorgaande jaar maar het plezier was er niet minder om!
Zondag 17 oktober betekende de officiële start en was het bijzonder geanimeerd
en gezellig bij de IVN tafel, ca. 200 bezoekers waaronder veel gezinnen met
kinderen. De twee gegidste excursies die werden begeleid door Carolien
Londerman en Michiel Visch, trokken in totaal 43 zeer enthousiaste deelnemers.
De route bleef tijdens de herfstvakantie staan. Controle tussentijds was geen overbodige luxe: paddenstoelen schieten
tenslotte als paddenstoelen de grond uit.
De herfst/paddenstoelactiviteiten voor schoolgroepen zijn gestart in oktober en gaan door t/m 18 november.
SAGA Rapporten
IVN Apeldoorn heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de SAGA-Rapporten (SAGA: Sectie Archeologie
Gemeente Apeldoorn): Het Verborgen verleden van Engelanderholt (nr 8) en van het Natuurpark Berg en Bos (nr 10). Voor
wie wil beschikken over een hard copy kan even een mailtje sturen naar Willem Kuijpers (willem.a.kuijpers@gmail.com).
Digitale versies kun je downloaden via www.erfgoedplatformapeldoorn.nl (menu erfgoedlinks).

Biodiversiteit in de gemeente Apeldoorn
IVN stelt Tuiny Forest pakketten beschikbaar
Vanuit het Groenplan van de Gemeente Apeldoorn wordt gewerkt om de
biodiversiteit te versterken. Daarom stelt IVN afdeling Apeldoorn dit najaar 25 Tuiny
Forest pakketten ter beschikking. Het liefst doen we dat aan bedrijven in de
gemeente die daarvoor een stukje parkeerplaats of ander stuk steen inwisselen
voor natuur. Het tuiny-forest past op slechts 6m2. Dat is een halve parkeerplaats!
Het pakket bevat inheemse soorten die goed op de Veluwe passen.
Weten jullie ondernemers of particulieren die hiervoor openstaan, neem dan even
contact op met Ronald Duin. De pakketten worden begin november geleverd.
>> Meer informatie over Tuiny Forest

Natuurnieuws
Podcast: De Weerman
De komende 10 weken is er wekelijks een nieuwe aflevering over het weer. De eerste gaat over de Veluwe en water. De
Veluwe is de natste plek van Nederland. Maar kampt de laatste jaren ook met extreme droogte. Wat te doen bij teveel of te
weinig neerslag? En wat betekent dat voor de vegetatie van het gebied?
Oude afleveringen zijn nog terug te luisteren. >> Volg de podcast via www.nporadio1.nl/podcasts/de-weerman
Reactie Paddenstoelenexcursie
Hartelijke bedankt voor de geweldige paddenstoelenwandeling vanmorgen. Ik ben nog steeds aan het nagenieten.
Hier een link naar het youtubefilmpje van de Australische man wiens leven door
paddenstoelen totaal is veranderd.
>> Lees meer over de paddenstoelen
Fotohoek
Tijdens de excursie van de bomencursus werd een ‘beuk met eikenblad’ gespot.
Het bleek de eik- of varenbladige haagbeuk te zijn. Deze boom heeft een getand
eikenblad, maar aan de jonge twijgen komt regelmatig gewoon niet getand
beukenblad voor. (met dank aan Hans van Balen)

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

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

