Nieuwsbrief IVN-Apeldoorn

Jaargang 14 nummer 6 – juni 2022
Nieuwsbrief voor leden van IVN afdeling Apeldoorn
Bijdragen volgende nieuwsbrief graag vóór 24 juni opsturen of gebruik OnsIVN

Intro
Bij de foto: Janneke Niessen vond deze goudhanen als ‘sieraad’ in Zuidbroek bij het IJsvogeleiland.

Activiteiten agenda
Tot en met 30 juni: Boomklever Fotowedstrijd
Wie maakt de mooiste boomklever-foto van Apeldoorn? IVN-Apeldoorn organiseert een fotowedstrijd over deze mooie vogel
als soort van de stad. Daarmee is de boomklever ambassadeur voor de natuur en biodiversiteit van Apeldoorn. Iedereen uit
de gemeente Apeldoorn kan meedoen. Stuur je boomklever-foto voor 30 juni 2022 naar boomklever@ivn-apeldoorn.nl.
>> Lees hier meer over de wedstrijd, de beoordeling, de voorwaarden en enkele tips.
12/6: Slootjesdag (nog hulp gevraagd)
Zondagmiddag 12 juni a.s. organiseert IVN bij het Woldhuis, Woldhuis 11,
Apeldoorn de jaarlijkse Slootjesdag. Ouders/begeleiders met kinderen (4 t/m 12
jaar) gaan met behulp van een schepnet, bakken, zoekkaart en loeppotje
ontdekken wat er leeft in de vijver. Elk jaar een succes mede dankzij de prachtige
locatie en goede sfeer.
We kunnen die middag nog hulp gebruiken voor onder meer voorbereiding
activiteiten, ontvangst en wegwijs maken van kinderen en hun begeleiders,
materialen uitdelen en begeleiding publiek. Affiniteit met kinderen is het
belangrijkste, je hoeft geen natuurgids te zijn.
IVN'ers aanwezig: 13.00 uur. Publiek is tussen 14.00 en 17.00 uur welkom.
Aanmelden bij Marieke Sprey: sprey.marieke@gmail.com of tel. 06-572 392 21
>> Lees meer
e

20/6: 2 IVN Ledencafé
Op het programma: Tim van Alen, bosbeheerder van Park Berg en Bos, die vertelt
over het beheer van het park. We houden een ‘kleding inruilbeurs’ en er is een
aanbod voor gratis natuurboeken uit de voormalige IVN bibliotheek. En er is
natuurlijk weer ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten, nieuwtjes uit te wisselen
en nieuwe plannen te smeden.
>> Geef je op via dit formulier.
8 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 kun je langs de vijver in stadspark Berg en Bos je kennis
opfrissen of juist opbouwen van de Apeldoornse wilde flora. De route – met 60
bordjes met namen en weetjes - van 1 km rondom de vijver is gratis te lopen
tijdens openingstijden van Stadspark Berg en Bos.
Al jaren worden de wilde bloemen in de Apeldoornse bermen ingezaaid met zaden
die eerder in onze gemeente zijn geoogst dankzij de groenspecialisten Wilde Flora.
Zij zorgen voor het oogsten, drogen en bewaren van zeker 120 verschillende
soorten planten. Ieder jaar weer worden van deze zaden nieuwe mengsels
samengesteld. Wandelen langs de wondere wereld van de wilde flora en zijn
gevleugelde bezoekers betekent genieten.
Meer wilde planten herkennen?
Volg de gratis Wilde planten e-learning en maak kennis met de planten die groeien bij jou in de buurt en leer je hoe je de
soortnaam van een plant achterhaalt.

7/7: Zes natuurdocumentaires in filmtheater Gigant
Op donderdag 7 juli om 18.30 uur gaat de natuurdocumentaire Grutto van Ruben
Smit in Gigant in première. Ruben Smit: “De grutto is de ideale verhalenverteller
van hoe de natuur ervoor staat in ons agrarische land en hoe onze nationale
natuur verbonden is met die van elders in de wereld”. Voor info over tijden, prijzen
en reserveren zie www.gigant.nl.
Komende zomer komen zes waardevolle korte natuurdocumentairs regelmatig
terug in filmtheater Gigant. De onderwerpen zijn: Nederland Onderwater, Een duik
in onze ongekende natuur, Sounds of the South geeft een beeld van vogels op
Antartica; Magical Iceland toont de oerkracht en schoonheid van IJsland. Alone in
the Amazone neemt je mee naar het woeste oerwoud, Meadow Wild laat je een
weiland als paradijs van diversiteit zien en tot slot een Hongaarse docu over Wild
Horses, een verhaal uit de Puszta.
12/7: Zomeravondwandeling Park Zuidbroek
Ontdek het verrassende park Zuidbroek, het jongste park in Apeldoorn. Nadat de
contouren van het park in 2014 gereed waren, zorgt de natuur op onnavolgbare
wijze voor verdere aankleding. In de zomer zijn de bermen en weides rijk aan wilde
bloemen. We komen langs de tien Tiny Houses, een ecobosje, het zonnepanelen
park en een wadi. Bijzonder is het natuurlijke kunstwerk, een bloemencirkel van
wilde planten in de vorm van een drievoudige spiraal.
>> Lees meer en geef je op.
15/7: Excursie Oud en nieuw Stadsgroen
Stadsgroen krijgt een steeds belangrijker functie om de warmte te temperen, om
een ecologische bijdrage te leveren en het bevordert de gezondheid van de
inwoners. Op onverwachte plekken is steeds mee groen te vinden. We gaan kijken
naar de maatregelen die er al genomen zijn om het stenen stedelijke centrum te
vergroenen zoals bijvoorbeeld in het Grift- en het Markthof.
>> Lees meer en geef je op
Tm 25/9: Inside the Outside: Natuurfotografie vroeger en nu
In CODA Museum is t/m 25 september 2022 een tentoonstelling die met werk van
16 hedendaagse kunstenaars en fotografen de relatie tussen mens en natuur
onderzoekt door de lens van de camera. We houden immers van de natuur, vieren
en verheffen haar, maar we zien tegelijkertijd ook hoe onverschillig ze is als er zich
grote drama’s en rampen voltrekken en hoe we haar aantasten en verwoesten.
Het werk van een van de eerste natuurfotografen Richard Tepe (1864-1952 die in
Apeldoorn gewoond heeft, ligt ten grondslag aan deze tentoonstelling. Zijn werk is
ook vertegenwoordigd in de collectie van CODA Archief.
>> Meer informatie op www.coda-apeldoorn.nl (foto: Ellen Kooi)

Nieuws uit de vereniging
Welkom nieuwe leden: G. Klein Middelink, Katinka de Vos, Eddie Bouwmeester,
Alma van Harskamp, Annemarie Timmer, A. Klein Middelink Keller.
Hartelijk welkom en tot ziens bij één van de vele activiteiten of wellicht wil je
wel één van de vacatures invullen.
Dinsdagavond 24/5 hielden we een avond speciaal voor nieuwe leden. Het werd een
informatief en genoeglijk samenzijn. Zeker voor herhaling vatbaar.
Groenvoer is verschenen
Het zomernummer van ons ledenblad Groenvoer is weer uitgekomen. Je kunt het
binnenkort in de brievenbus verwachten (tenzij je hebt aangegeven dat je Groenvoer
alleen digitaal wilt lezen).
Nu al lezen? Kijk dan HIER.
Schilderwerk bij Praktijk Centrum Bomen
Om iets terug te doen voor ons gebruik van het Praktijk Centrum Bomen (PCB),
schilderen we de buitenkant van het gebouw. Zo’n 12 IVN’ers doen mee. 21 mei zijn
we gestart en op 28 mei gaan we verder. Maar dan zal dan nog niet klaar zijn.
Wil je nog meehelpen? Geef je op. Dan houden we je op de hoogte over de data en
kun je alsnog meedoen. De exacte datum is mede afhankelijk van de
weersomstandigheden. Je kunt natuurlijk ook voor een paar uur meedoen.
>> Meld je aan via lokaalbeheer@ivn-apeldoorn.nl.
Online cursus: Aan de slag met een levende tuin
Een levende tuin is goed voor de natuur én voor jou. Met de gratis online cursus van IVN Natuureducatie en provincie
Gelderland transformeer je jouw tuin tot een Levende tuin vol bloeiende bloemen, gezonde planten en kleine dieren.
Duurzame tuinexpert Anne Wieggers laat zien hoe je makkelijk en op een bij jou passende manier meer leven in de tuin
krijgt. >> Meer informatie en aanmelden.

IVN kleding’inruilbeurs’
Nu en dan vragen IVN gidsen of ze hun – bijna niet gedragen – IVN kleding kunnen
inleveren zodat er een andere gids gebruik van kan maken. In het Bestuur is
besproken hoe we willen omgaan met de kleding en in het programma van het IVN
Ledencafé van 20 juni besteden we er aandacht aan.
Neem je IVN kleding die je niet of nauwelijks hebt gedragen en niet meer gebruikt
mee naar het IVN Ledencafé op 20 juni. Misschien heeft iemand anders er nog iets
aan.
Een reactie n.a.v. de fietstocht voor De Drie Ranken
Wat een geweldige mooie middag hebben we 15 mei gehad. De fietsers kwamen
heel enthousiast terug in De Drie Ranken, waar ook nog eens iets lekkers en
duurzaams te proeven was. Het succes is in hoge mate te danken aan de mensen
van de info punten. Het IVN had hier ook een belangrijk aandeel in!! Heel veel dank
voor jullie inzet. Wil je dit ook aan het bestuur melden. Ook op de (besloten)
facebook pagina van De Drie Ranken kwamen foto's en bedankjes binnen.
Ontdek De Koninklijke Veluwe rond Apeldoorn
Trek je wandelschoenen aan en ga op pad in Apeldoorn; een stad die bol staat van
de cultuur, historie en koninklijke invloeden. Met de nieuwe IVN Trektocht De
Koninklijke Veluwe, gemaakt i.s.m. met onze werkgroep Routes, ontdek je al
wandelend de mooiste plekjes; zandverstuivingen, heidevelden en uitgestrekte
bossen. IVN Trektochten zijn meerdaagse wandeltochten door de natuur. De
tochten zijn uitgestippeld door lokale natuurkenners. Met deze zorgvuldig gekozen
routes, van de gebaande paden, beleven wandelaars alle karakters van het gebied.
>> Lees meer

Ook meedoen?
Wie meldt zich aan als Secretaris (urgent!!)
Onze secretaris, Hein Hillen gaat in het najaar verhuizen naar Rotterdam, en er is nu toch wel ‘enige urgentie’ om deze
functie in te vullen. Hein doet het secretariaat nog tot komend najaar, en kan een
nieuwe secretaris inwerken. Wie meldt zich aan? In een vereniging met ruim 450
leden/vrienden moet er toch iemand zijn die dit leuk en interessant vindt?
De gemiddelde tijdsbesteding is max. een uurtje per dag voor de dagelijkse
werkzaamheden (lezen en beantwoorden van mail). Je kunt dit naar eigen wens
invullen. Maandelijks is er een bestuursoverleg waar je het verslag van maakt.
Incidenteel is wat extra tijd nodig, bijvoorbeeld voor het maken van jaarplan en
jaarverslag. Uiteraard krijg je hulp van anderen indien nodig en gewenst. Interesse of meer weten? Neem contact op met
Hein Hillen
>> Lees meer over de taken van de secretaris
We zijn altijd op zoek naar (vrijwillige) medewerk(st)ers
Meld je aan bij één van de werkgroepen of via secretaris@ivn-apeldoorn.nl.
Secretaris
Natuurmentor bij NGO-1
Coördinator werkgroep PR
Leden voor de werkgroep Natuur in de Zorg
Aanvulling cursusteam Wilde planten Doe mee in de IVN Natuurgidsen pool
of kijk op de website in het menu Vacatures.
Wildcamera in de tuin?
Er is loopt momenteel een interessant project van de gemeente Apeldoorn samen
met vrijwilligers van IVN en KNNV. Via een aantal wildcamera’s wordt de
aanwezigheid van zoogdieren in achtertuinen onderzocht. De uitkomsten zijn
soms verbluffend.
Je kunt je weer aanmelden om mee te doen. Je krijgt dan een maand een camera
in de achtertuin. Deze wordt geplaatst en beheerd door één van de vrijwillige
‘camera mensen’ van KNNV of IVN.
Je kunt je via mail (vermeld je naam + adres) aanmelden bij Gerrian Tacoma.
Zodra er nieuwe tuinen nodig zijn, wordt contact met je opgenomen.
>> Lees meer over dit project
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.

Werkgroep Lezingen weer compleet
Recent hebben zich 3 nieuwe leden voor de werkgroep Lezingen aangemeld. De werkgroep is weer compleet. In het najaar
komt er – zeer waarschijnlijk – een interessante lezing in samenwerking met Apenheul. Meer informatie volgt.

OnsIVN Apeldoorn
Onderstaande bijdragen voor de nieuwsbrief zijn mooie voorbeelden van berichten
waar OnsIVN (het intranet van IVN) zeer geschikt voor is. Je kunt er snel en
eenvoudig berichten, foto’s en documenten uitwisselen met andere IVN’ers. Je kunt
zelf nieuws plaatsen, maar ook reageren op door anderen geplaatste
nieuwsberichten 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. Ik plaats ze hier een keer als voorbeeld.
Ook kun je de modules van Leer je Groen direct volgen. 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
En is er behoefte aan een demonstratie, bijvoorbeeld tijdens een ledencafé? Laat maar weten
Gezien op ons balkon (Carolien Londerman)
Bij ons op het balkon van de flat aan de Soerenseweg, zien we regelmatig leuke
insecten. De meriansborstel ken ik wel als de mooie rups met borstels, maar de
vlinder had ik nog nooit gezien, wat een behaard beestje. De bonte ribbelboktor
kwam ook een bezoek brengen, evenals de bladpootrandwants. Als je deze kevers
van dichtbij bekijkt, ontdek je steeds meer patronen. En vandaag zat er een mooie
boktor, met metalic groene dekschilden en een rood borststuk. Via waarneming.nl
kwam ik erachter dat het een gaurotes virginea is, hij heeft geen Nederlandse naam.
Wat ik bijzonder vind aan deze boktor is dat het een zeldzame soort is in het oosten
en zuiden van ons land. Hij komt voor aan de randen van sparrenbossen en bezoekt bloemen, dat klopt nou precies met
onze woonplek. Leuk hoor, al die mooie insecten op je balkon!

Meriansborstel

Bladpootrandwants

Bonte ribbelboktor

Gaurotes virginea, boktor

Opgevouwen blaadjes
Het is lente en ieder maakt op zijn eigen manier een nestje voor het nageslacht. (Janneke Niessen)
De gevlamde bladroller doet
het met een eikenblad,
keurig opgerold

Het eitje ligt daar in verstopt
en kan rustig een rupsje
worden.

De stippelmot doet ook
zoiets maar dan net even
anders met de blaadjes van
de kardinaalsmuts.

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

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

