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Intro
Bij de foto: De Motketel in de winter (foto: Monic Breed). Een prachtig gebied in Kroondomein Het Loo. Wandel de route via
de IVN Routes app en je komt langs deze plek.

Activiteiten agenda
Kijk voor de laatste situatie m.b.t. de corona maatregelen altijd op de IVN website.
22/1: Natuurbeheer in de omgeving / VENEL werkochtenden
Ook in het nieuwe jaar wordt er gewerkt in het landschap. 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.
De data in 2022 zijn (SBB staat voor Staatsbosbeheer): 22 januari SBB, 5 februari,
19 februari SBB, 5 maart en 19 maart (gereedschapsonderhoud)
>> Lees meer
28-30/1 Nationale Tuinvogeltelling
Eind januari organiseren Vogelbescherming en Sovon de jaarlijkse Nationale Vogeltelling. Iedereen kan meedoen door een
half uur lang de vogels in de tuin of op het balkon te tellen. Doe jij ook mee?
>> Kijk hier voor meer informatie.
27/1: Dichtwedstrijd over natuur
IVN’ers zijn intensief met de natuur om ons heen bezig, genieten, maken foto’s, doen aan onderhoud en dragen kennis over.
Coda Apeldoorn schrijft een dichtwedstrijd uit in het kader van de gedichtendag en poëzieweek op 27 januari 2022. Laat je
eens op een andere manier inspireren door het thema Natuur en schrijf een gedicht, poetry slam of rap over dit thema. Stuur
je bijdrage in voor 3 januari 2022.
>> Meer informatie op www.coda-apeldoorn.nl/gedichtendag.
Een lekkere frisse neus halen!
Het Veluwse landschap heeft ontzettend veel te bieden en een fijne wandeling door de glooiende natuur van onze omgeving
is - zeker in deze tijd - geen overbodige luxe. Kijk eens op www.ivn-apeldoorn.nl in het menu Routes of download de IVN
Routes app.

Nieuws uit de vereniging
Welkom nieuwe leden: Francien van Putten, Hennie J Talen, Alex Drost, Leen
van den Berg, Lotje Vis.
Per eind 2021 telt onze afdeling 479 leden/vrienden (370/109). Er kwamen per
saldo 22 leden/vrienden bij (+28 leden/-6 vrienden)
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je
wel één van de vacatures invullen.
Corona maatregelen
Vanaf 19 december zijn de coronarichtlijnen vanuit de Rijksoverheid aangescherpt.
Groepsactiviteiten van IVN zijn voorlopig niet mogelijk.
Dit wil niet zeggen dat we als IVN helemaal stil hoeven te vallen. Het is nu meer
dan ooit belangrijk dat mensen naar buiten gaan. Onze creativiteit wordt
uitgedaagd! Denk bijvoorbeeld aan:
 Het organiseren van 1 + 1 wandelingen, met speciale aandacht voor mensen die
alleen thuiszitten;
 Mensen stimuleren om naar buiten te gaan door ze de mogelijkheden te laten
zien, bijvoorbeeld met de IVN route app. Daag ze hierbij uit, door bijvoorbeeld
een fotowedstrijd te starten;

Ook online is er veel mogelijk op natuureducatiegebied, zoals:
 E-learnings maken via Leer je Groen
 Online cursussen volgen (bijvoorbeeld de kerstcursus Veldbiologie van SoortenNL)
 ... of het zelf ontwikkelen van een online cursus!
Mocht je een cursus of bijeenkomst online willen organiseren, dan kun je de training Online Bijeenkomsten terugkijken,
waarin Marit en Kim je binnen 25 minuten laten zien wat je nodig hebt om van een online bijeenkomst een succes te maken.
En ten slotte een oproep: deel je ervaringen en ideeën op de Corona Q&A groep op OnsIVN, zodat je anderen inspireert!
Digitaal de natuur beleven
Dit portret van ecoloog en filosoof Matthijs Schouten, die naast zijn
hoogleraarschap werkzaam is bij Staatsbosbeheer en ook boeddhistisch leraar
is. Hij ziet het als zijn missie ons bewust te maken van het beeld dat wij van de
relatie tussen mens en natuur hebben en ons te inspireren tot het inzicht dat het
de basis is van ons welzijn. Deze film van ongeveer een uur geeft een andere
kijk als het gaat om werkelijke dialoog met de natuur.
>> Bekijk de film

Ook meedoen?
Maak je goede voornemens voor het nieuwe jaar en zet jij je ook in voor IVN-Apeldoorn? Hier zijn wat suggesties
IVN Lokaalbeheerder
IVN kan 's avonds gebruik maken van het Praktijk Centrum Bomen. De IVN
lokaalbeheerder is contactpersoon/aanspreekpunt voor de gebruikers van het lokaal
en de office manager van het Praktijk Centrum Bomen.
De benodigde tijd is beperkt. Eigen initiatief is uiteraard mogelijk en wordt op prijs
gesteld. Echt een functie voor iemand die wel iets wil doen voor IVN, maar er niet
teveel tijd aan wil/kan besteden.
>> Lees meer en reageer
Coördinator werkgroep PR
De PR activiteiten worden door diverse IVN leden (tbv website, social media, regionale media, nieuwsbrief, folders en flyers)
uitgevoerd en lopen redelijk tot goed. De PR vrijwilligers zijn weliswaar zelfstandig bezig, maar het is toch wenselijk dat er
één aanspreekpunt is naar/van bestuur, de diverse IVN werkgroepen en voor mensen van buiten IVN.
De coördinator PR wordt het aanspreekpunt voor alle PR activiteiten van IVN-Apeldoorn. Het verwachte tijdbeslag is 1 à 2
uur per week. Echt een functie waar je je creativiteit en ideeën in kwijt kunt om IVN Apeldoorn nog beter te kunnen
promoten.
>> Lees meer en reageer
Wordt jij de nieuwe afdelingssecretaris?
Als secretaris ben je de ‘spin in het web’ van de afdeling en heb je veel contacten
veelal via e-mail. De mailbox lees je regelmatig – liefst dagelijks – uit. Je neemt
maandelijks deel aan het bestuursoverleg. De tijdsbesteding is ongeveer enkele
uren per week + 1 avond per maand, enigszins afhankelijk van de taakverdeling. Je
wordt bij het werk uiteraard ondersteund door de andere bestuursleden.
Hein Hillen verzorgt dit jaar nog het secretariaat. Alle tijd dus om een nieuwe
secretaris in te werken. Bestuursleden worden in principe benoemd voor een periode
van 4 jaar met de mogelijkheid tot herverkiezing.
>> Lees meer
Maar er zijn meer mogelijkheden: zie www.ivn-apeldoorn.nl in het menu Vacatures)
Inside the outside; pioneers in lens-based media / Pioniers in fotografie
Komende zomer komt er een groepstentoonstelling in CODA met 14 Nederlandse
hedendaagse kunstenaars in dialoog met de natuur via fotografie, gepresenteerd
rondom het pionierswerk van Richard Tepe (1864-1952).
CODA zoekt verschillende initiatieven en ideeën die aansluiten bij deze
tentoonstelling. Die worden dan samen gebracht in een sterke en complete
programmering voor verschillende doelgroepen.
Enerzijds worden bezoekers van de tentoonstelling ertoe aangezet die natuur ook ‘in
het echt’ op te gaan zoeken; om zich daar niet alleen binnen, maar ook buiten in te
verdiepen. Anderzijds wil CODA natuurgenieters verleiden tot een bezoek aan de
tentoonstelling en iedereen aan het denken zetten over de relatie van de mens met
de natuur.
Wellicht leven er bij IVN-Apeldoorn ook ideeën die in de programmering rond deze t
entoonstelling kunnen worden meegenomen. Heb je die, mail dan naar coda-tentoonstelling@ivn-apeldoorn.nl.
(foto: Richard Tepe uit het Geheugen van Apeldoorn)

Biodiversiteit in de gemeente Apeldoorn
Help mee bij de aanleg van een Tuiny Forest
We treffen voorbereidingen om bij het bedrijf Image Builders een tuiny forest aan te
leggen. Op twee parkeerplaatsen gaan de stenen en het gele zand er uit en zwarte
aarde er in. Van de stenen maken we een stenen randje/muurtje als afscheiding van
het bosje. Vind je het fijn om de handen uit de mouwen te steken én wil je tegelijk
wat inspiratie opdoen? Meld je bij ronaldduin@gmail.com. (coördinator Groenplan).
Mensen van Image Builders werken zelf ook mee. Waar: Image Builders,
Paramariboweg 17 in Apeldoorn. Wanneer: nog niet bekend (hangt af van de Cmaatregelen).

Natuur- en ander nieuws
Werkzaamheden Beekbergerwoud
De herstelwerkzaamheden aan de vlonderpaden en zandpaden in het Beekbergerwoud duren langer dan gepland vanwege
onvoorziene omstandigheden. Sinds november is het gebied vanwege de werkzaamheden volledig afgesloten. Er kan op dit
moment nog geen precieze datum van openstelling in het nieuwe jaar worden genoemd. Kijk hier voor het volledige bericht.
De dagen gaan weer lengen…. Maar niet meteen
De dagen worden vanaf 21 december natuurlijk niet langer, alleen blijft het iedere
dag weer ietsje langer licht. Tot 2 januari komt de zon nog steeds iedere dag wat
later op, terwijl hij vanaf 13 december al weer iedere dag wat later ondergaat!
In eerste instantie gaat dat lengen van de dagen nog heel langzaam, met enkele
tientallen seconden per dag. Dat merk je nauwelijks. Maar de snelheid waarmee de
dagen langer worden loopt geleidelijk op en neemt daarna weer af, tot aan het
begin van de zomer wanneer de dagen de grootste lengte hebben.
Er komen dus niet elke dag hetzelfde aantal minuten bij. Dat heeft te maken met
het feit dat de baan van de aarde om de zon geen cirkel is, maar een ellips.
>> Lees meer
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