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Van de redactie
 
Verderop in deze Gentiaan staat Anke Hollink stil bij het overlijden van Kees de Rooij. Kees was altijd degene die
na een aantal keren telefonisch contact als laatste zijn artikel inleverde, maar het was altijd de moeite waard. We
verliezen in hem een gedreven en enthousiast lid van de redactie.
 
Het verenigingsleven komt na corona weer een beetje op gang en dus zult u weer meer verslagen aantreffen over
activiteiten van de afgelopen maanden.
 
Zoals al bijna gebruikelijk ook dit keer weer mooie foto's van Ria Groot Zevert (ook de foto's op de voorpagina en
bij het voorwoord zijn van haar hand).
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Colofon
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Voorwoord
 
Beste leden,
 
Sinds woensdag 2 maart jongstleden mag ik mij voorzitter noemen van
IVN-Oost-Achterhoek. Voor mij een frisse start in één van de mooiste sei
zoenen die ons klimaat kent.
In de noordelijke streken van het noordelijk halfrond worden de bomen
veel groener en gaan veel planten bloeien. Geleidelijk wordt het warmer en
is de kans op vorst kleiner.
De hele periode start meestal zo rond 20 maart en eindigt op 21 juni.
Deze lente is voor mij vooral een periode om kennis te maken met IVN en
met de mensen die samen IVN in deze regio een gezicht geven. Ik vind het
prettig om hier ook een bijdrage aan te kunnen gaan geven.
Mijn kennis van boom, plant en dier is zeer beperkt, ik laat me dan ook
graag informeren door iedereen die daar een verhaal over heeft te vertel
len. Op de plenaire ledenvergadering mocht ik het verhaal over de steenuil
horen en ik heb al een avond van de NGO die in het kader van het land
schap in de Achterhoek stond kunnen meemaken.
Zoals gezegd, voor mij een frisse start in een andere wereld dan ik gewend
was.
 
De wereld waar ik vandaan kom is het onderwijs. Ik heb 43 jaar in het
voortgezet onderwijs gewerkt als docent economie en de laatste 20 jaar als
leidinggevende van verschillende middelbare scholen. Ik ben gestart in
Weert en ik heb als rector 6 jaren gewerkt in Zierikzee op Schouwen-Dui
veland en de afgelopen 6 jaren was ik rector van het Gerrit Komrij college
te Winterswijk.
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Mijn roots (en dat hoor je als je mij hoort praten) liggen
in Limburg. Noord-Limburg, Sevenum, bij Venlo om heel
precies te zijn. In mijn opvoeding kreeg ik van mijn ou
ders de boodschap mee dat je ook een bijdrage hebt te le
veren in de gemeenschap waarin je werkt en woont. Veel
dingen die mijn ouders mij hebben verteld ben ik verge
ten, echter dit niet.
Vele jaren ben ik als lid van een harmonie of fanfare ver
bonden geweest met de muziek en met het bestuurlijke
werk hierin. Dat gecombineerd met mijn werk als rector
maakt dat ik mag stellen dat ik bestuurlijk gezien vol
doende ervaring heb opgedaan om als voorzitter van IVN
Oost- Achterhoek te kunnen functioneren.
 
Tijdens het kennismakingsgesprek met Henk en Angela
motiveerde hun gedrevenheid voor de vereniging mij om
me als kandidaat voor het voorzitterschap beschikbaar te
stellen.
Ik vind het dan ook prettig dat ik in de bijeenkomsten die
ik tot nu toe heb bijgewoond een warm welkom mocht er
varen.
 
Zoals gezegd zal ik in het begin vooral mijn oor te luister
leggen om te kijken wat er allemaal binnen de vereniging
wordt gedaan. Ik zie dat het aantal activiteiten enorm is
in aantal en dat het zeer veelzijdig is. Als voorzitter zal ik
proberen om aan te sluiten bij jullie enthousiasme voor
alles wat in de natuur gebeurt. Jullie weten als geen ander
dat de natuur af en toe veel tijd vraagt om alle processen
te doorlopen om uiteindelijk een mooi resultaat te kunnen
laten zien.

Als nieuwbakken voorzitter durf ik jullie hiervoor dan ook
de nodige rust en tijd te vragen zodat niet alleen de IVN-
afdeling Oost-Achterhoek tot grootse bloei komt en blijft,
maar dat ook onze natuurlijke omgeving en het respect
dat we voor onze natuurlijke omgeving dienen te hebben
breed kan worden uitgedragen.
 
• Sjef Lommen

Herinnering aan IVN lid Ina van den Hoorn- IJsendoorn
 
Here we go
On this roller coaster life we know
With those crazy highs and real deep lows
I really don’t know why.
                        Danny Vera.
 
Ina werd geboren op 6 maart 1960 en overleed op 11 februari 2022.
Ze is voor veel IVN leden een bekende persoon, vooral bij de werkgroep Landschapsbeheer zullen veel medewer
kers zich Ina nog goed herinneren. Altijd goed gemutst en actief in de natuur. Bij vele wandelingen was ze aan
wezig en genoot ze van de omgeving en bezienswaardigheden die de route te bieden had.
Ze hield van vogels, spotte deze tijdens de activiteiten, maar vooral de kraanvogels maakten veel indruk op haar.
Hier ging ze dan ook graag naar op zoek als ze weer aanwezig waren.
Ina genoot van haar schilderlessen, waarin ze al haar creativiteit kwijt kon.
De boodschap dat ze ziek was kwam bijzonder hard aan bij iedereen die haar kende. Ze heeft met alle energie die
ze nog tot haar beschikking had in het begin van deze periode deel genomen aan enkele activiteiten, tot het niet
meer ging.
Ze heeft een vrij lang ziekbed gehad, een periode die ze op een bewonderenswaardige manier heeft gedragen.
We danken Ina voor haar bijdrage om de natuur mooier te maken en zullen haar met die gedachte blijven herin
neren.
We wensen haar man Henk, haar kinderen en kleinkind sterkte met het overlijden van Ina.
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De bloemenpluktuin
AUTEUR: ANDRé HENDRIKS

Na maanden van regen en mist is het begin maart.
De zon komt er zwakjes doorheen en het voelt als voorjaar. Ik de wulpen en de kievieten in de wei.
De sneeuwklokjes, krokussen en speenkruid staan in bloei. De eerste hommels en vlinders laten zich weer zien.

Tijd om in de tuin aan de gang te gaan met het snoeien
van appel en perenbomen. Dat zijn al flinke bomen.
De rest van de fruitbomen staan er pas 2 jaar, die worden
nog niet gesnoeid.
Bij de appels en peren haal ik de schurende takken eruit
en zorg ik ervoor dat de kroon niet te dicht is (je moet je
pet er doorheen kunnen gooien). Als je te veel snoeit krijg
je waterlot wat ten koste gaat van de oogst.
De vaste planten kunnen worden afgeknipt want de zaden
zijn door de vogels zoals vink, putter en mus opgegeten.
De dode stengels gaan door de versnipperaar, maar eerst
verzamel ik alles en wacht tot april zodat de overwinte
rende insecten nog kunnen uitvliegen. Die zijn weer be
langrijk voor het ecosysteem, het tegengaan van plagen
en weer voedsel voor de vogels.
De snippers gaan weer terug in de tuin als bemesting en
het bedekt de grond. Daardoor minder onkruid, de grond
droogt minder snel uit en het is goed voor het bodemle
ven. En de cirkel is weer rond.
De groentetuin wordt bemest met oude verteerde paar
denmest wat ik over de tuin heen gooi en niet onderspit.
Dit werk /krab ik er onder tijdens het zaaien. Op deze ma
nier blijft de structuur van de bodem intact en verstoor je
het bodemleven niet.
Half april gaan we zaaien en planten.

Het handige composteer-

systeem van EcoTe geeft 

u de mogelijkheid om uw 

groenafval eenvoudig te 

verwerken tot een geweldige 

bodem verbeteraar: Compost!

Er zijn bakken verkrijgbaar voor 

alle formaat tuinen. Vraagt u ons 

gerust naar wat er zoal mogelijk is. 

Meer informatie en prijzen via: 

info@ecote.nl

Begin ook met 
composteren!

www.ecote.nl
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Eric Brinckmann

Introductie
Eric Brinckmann, onze gastspreker van vanavond, is 
landschapshistoricus, filosoof en beheerder van landgoed
Het Lankheet. Hij schreef meerdere boeken over land
schapsfilosofie. In het boek ‘Wandelen met meester Li’
laat Eric Brinckmann zien hoe ook hij, zoals wij wel her
kennen, zich met moeite uit de natuurbeleving van het
benoemen en verklaren losmaakt. Hij vindt een methode
in het Taoïsme, de oude Chinese levensleer waarin niet
het kennen maar het ervaren centraal staat.
 
De avond is volgeboekt. Wat fijn dat het weer kan! Als
nieuw lid van IVN Oost-Achterhoek en natuurgids in op
leiding aan mij de eer om vanavond het verslag te maken.
Nadat alle CoronaCheck codes zijn gescand en iedereen
met een kopje koffie of thee is geïnstalleerd start de
avond met een mooie introductie door Ton Reerink.
 
Eric start zijn verhaal met de vraag of wij met onze wes
terse denkbeelden wel in staat zijn om het Taoïsme über
haupt te begrijpen. Hij neemt ons mee in een historische
vlucht hoe het komt dat wij natuur beleven zoals we nu
doen en hoe anders dat is in vergelijking met de Chinese
cultuur.
 
Ervaren in plaats van verklaren
De grote uitdaging voor ons is om weer echt in contact te
komen met de natuur. De natuur, de hele buitenwereld

De Tao van het landschap, een
andere natuurbeleving
AUTEUR: EVA BOUWMEESTER

Thema-avond van IVN en KNNV afdelingen Oost-Achterhoek
 
Spreker : Eric Brinckmann
Datum  : 9 februari 2022
Locatie : Natuurpark Kronenkamp te Neede

eigenlijk, is ons haast vreemd geworden. We zitten 95
procent van onze tijd binnen. En als we dan buiten in de
natuur lopen zijn we alles wat we zien aan het benoemen
en verklaren. Eric geeft aan dat het natuurlijk niet ver
keerd is om kennis te hebben van de natuur maar we ver
geten om de natuur ook te ERVAREN. We moeten weer
gaan ervaren in plaats van verklaren.
 
Hoe kunnen we dit doen
Zijn advies is, ga de natuur in en neem de tijd om waar te
nemen. Volledig waarnemen. Er zit een herinneringssys
teem in je hele lijf, er speelt veel meer mee bij het ervaren
van de natuur dan we denken. Wat roept een bos in je op?
Wat doet het met je? Ga eens voor langere tijd ergens zit
ten in de natuur. Voel en ervaar wat dit met je doet. Wij
kijken als westerlingen van onder naar de horizon en niet
verder omhoog. Voor de Chinezen is de lucht, de hemel,
ook heel belangrijk. Zij kijken van boven naar beneden en
nemen de lucht mee in hun blik. Probeer dat ook eens te
doen, verruim je blik. 
 
Voor we het weten is de avond alweer ten einde. Eric heeft
ons meegenomen in een mooi en bevlogen verhaal. Het
nodigt echt uit om met deze opdracht de natuur in te
gaan. Praten erover geeft al zoveel meer gevoel van ver
ruiming, laat staan als je straks  in het bos loopt en de
natuur met deze nieuwe blik echt gaat ervaren.
 
En zoals IVN ook uitdraagt: hoe meer je je verbonden
voelt met de natuur, hoe beter je ervoor gaat zorgen.
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Excursie naar de Vennebulten
en het Aaltense Goor ondanks
de regen goed bezocht!
AUTEUR: JAN DIRK FOCKER

 
Op 20 maart vond de excursie naar de Vennenbulten en het Aaltense Goor plaats. Ondanks de regen was er met meer
dan 30 personen sprake van een goede opkomst.

Deelnemers gidsencursus                                                    
Naast de gidsen Thea Croese en Jan Dirk Focker was Mo
nique Riemens gastgids. Ze doet de gidsencursus en loopt
stage bij de gidsenwerkgroep. Monique hield een leuk
verhaal over de pitrus die in het Aaltense Goor veelvuldig
te vinden is. Onder de gasten waren nóg vier deelnemers
aan de gidsencursus te vinden.
 
De Vennebulten
De Vennebulten is een natuurterrein van ongeveer 40
hectare in Heelweg in de gemeente Oude IJsselstreek. Het
gebied bestaat uit vennen met heuvels die begroeid zijn
met jeneverbes, heide, grove dennen, inlandse eik en
berk. Het maakt deel uit van de zogenaamde ’Hanserug’,
een 16 km lange dekzandrug die zo’n 30.000 jaar geleden
in de laatste ijstijd is opgestoven. Het gebied wordt door
sneden door de oude hessenweg ‘de Romienendiek’. Dit
heeft niks met Romeinen te maken! Het verwijst naar de
heks Rooie Mien die in vroeger tijden dit gebied onveilig
maakte! Onveilig was het gebied om meer dan één reden.
Er waren veel struikrovers waarvan als ze in de kraag
werden gegrepen eerst ‘de botten werden gebroken’.
Daarna werden ze op een wiel (rad) vastgebonden dat
vervolgens op een paal (staak) werd geplaatst zodat ie
dereen kon zien welk lot gespuis te wachten stond. Dit
was dus DE RADSTAKE waarnaar de nabij gelegen herberg
(nu aan de N18 gelegen) , waar recht werd gesproken, is
vernoemd.  

 
Vogels
Hoofdbestemming was het Aaltense Goor en in het bij
zonder het nieuw gecreëerde plasje achterin, aansluitend
aan de Boterdijk. Het moerassige gebied is in de 18e eeuw
ontgonnen. De kleinschalige percelen zijn hier en daar
zeer nat en omsloten door sloten en struwelen. Er zitten
veel vogels. Normaal gesproken ook de nachtegaal, kare
kiet en tuinfluiter. Maar daarvoor was het nog te vroeg.
Wel liet de geelgors (‘het beethovenvolgeltje’) zich goed
zien. In het nieuwe plasje was de grutto en de watersnip
te bewonderen! Hoewel verregend, gingen we tevreden
huiswaarts.
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Uittreksel uit de notulen van
de ALV
De ALV werd gehouden op 2 maart 2022 in de Kronenkamp
 
Opening
 
Angela Tiggeloven neemt vanavond het voorzitterschap waar en opent de vergadering. Angela heet alle aanwezigen en
in het bijzonder erelid Piet Schadee, van harte welkom.

Administratieve zaken
 
De notulen van de ALV van 150921 worden goedgekeurd
en dat geldt ook voor de jaarverslagen van de secretaris en
de penningmeester.

Verslag van de kascommissie
 
De kascommissie bestaat uit de heren Marnix Schonewille
en Robert Schadd. Omdat Marnix Schonewille niet aanwe
zig kon zijn doet Robert Schadd verslag. De heren hebben
de financiële stukken uitgebreid gecontroleerd en alles
keurig op orde bevonden, het was een overzichtelijk ge
heel. De beschikbare checklist gaf de heren de nodig on
dersteuning bij hun taak. Robert Schadd vraagt de aanwe
zige leden de penningmeester décharge te verlenen. De
voltallige vergadering gaat akkoord. De voorzitter bedankt
de heren voor de kascontrole.
 
Bestuursverkiezing
 

•   Wij zijn erg verheugd met de aanmelding van Sjef
Lommen voor het voorzitterschap van onze IVN- af
deling. Sjef stelt zichzelf aan de aanwezige leden voor.
Sjef is sinds augustus 2021 gepensioneerd en was op
zoek naar een zinvolle tijdsbesteding. Hij heeft 43 jaar
in het voortgezet onderwijs gewerkt waarvan de
laatste 6 jaren als rector van het Gerrit Komrij Colle
ge te Winterswijk. Ook heeft hij 12 jaar als voorzitter
van een muziekvereniging gefunctioneerd, hij heeft
dus veel bestuurlijke ervaring. Wij denken dat we met
Sjef een geschikte kandidaat hebben gevonden voor
het voorzitterschap. Sjef wordt met algemene stem
men gekozen. Angela overhandigd hem onder applaus
de voorzittershamer en hij zal vanaf dit punt de ver
gadering verder voorzitten.

•   Angela Tiggeloven is ondertussen 1½ jaar lid van ons
bestuur en wil de functie van vice-voorzitter graag op
zich nemen. Zonder verdere toelichting gaan alle
aanwezigen hiermee, met een applaus, akkoord.

•   Aftredend en wel herkiesbaar waren Kay ten Barge en
Ron Krabben (Penningmeester). Beide heren worden
voor weer een periode gekozen. Ook voor deze heren
is er een applaus.

 
Cadeau voor de Kruidenhof
 
We hebben van de Kruidenhof het verzoek voor een fi
nanciële sponsoring binnengekregen. Omdat het bestuur
liever iets tastbaars wil geven is het voorstel om een Di
gi-bord te schenken. Zo’n Digi-bord is i.p.v. een los
scherm met beamer en bij verschillende presentaties te
gebruiken. Het IVN zelf kan er dan met de eigen cursus
sen ook gebruik van maken. Dan zijn daarmee de vele ge
bruiksproblemen uit het verleden opgelost. Ron heeft al
wat voorwerk gedaan en verwacht dat we met dit ge
schenk boven de € 5.000,-  uitkomen. In de vergadering
van 17 april 2019 hebben we besloten dat we een dergelij
ke schenking eerst aan de leden voorleggen. Daarom vra
gen we de aanwezige leden om een mandaat voor de aan
schaf van een Digi-bord.
2 Leden onthouden zich van stemming, de andere aanwe
zige leden gaan akkoord tot een max. van € 10.000,-. Ui
teraard zal Ron proberen met een lager bedrag uit te
komen. Wim Polman vraagt of de Kruidenhof een derge
lijk Digi-bord wel nodig heeft, maar Henk heeft vooraf
aan deze vergadering de Voorzitter van de Kruidenhof
daarover gepolst en kan de wens positief bevestigen. Piet
Schadee geeft er de voorkeur aan om het scherm bij een
plaatselijke leverancier aan te schaffen . Ron zegt dit toe,
het wordt zeer waarschijnlijk dezelfde leverancier die ook
bij de Kronenkamp de schermen heeft geleverd
 
Steenuil
 
Na de pauze geeft Ronald van Harxen een erg mooie pre
sentatie over de Steenuil

Kopij
 
Heeft u een aardig natuurmoment beleefd en wilt u dat
delen met anderen, stuur dat dan uiterlijk 15 juli 2022 in
voor de volgende Gentiaan.
Op bladzijde 3 ziet u hoe.
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Kees op zijn bankje

Memoriam Cornelis de Rooy (Kees)
 
Op 14 januari 2022 overleed Kees de Rooy, bij velen van onze leden een bekende persoon.
Kees was met zijn bijdrage aan ons verenigingsblad De Gentiaan een graag gelezen schrijver.
Altijd vanaf zijn bankje bij de poel mijmerde hij over het wel en wee van wat in de wereld gaande was. Scherp en
met een eigen visie.
Zo mijmerde hij over gemeentelijk groenbeleid, klimaatperikelen, wegwerpen en kringlopen.
Over natuur, overleven versus consumeren, vermarktingsvirussen, het bos en het oude normaal, en verdienmo
dellen in relatie tot de natuur. Dit is maar een kleine verzameling van de vele  artikelen die hij schreef en die je
lieten nadenken over dit alles.
Voor de leden die net als ik de Gentiaan bewaren om nog eens te herlezen, zoek zijn bijdragen weer eens op om
te ervaren hoe bijzonder zijn stukken waren.
We zullen ze gaan missen!
Kees was meer dan een man die de Gentiaan trouw bleef voorzien van zijn stukken. Hij was een vaste bezoeker
van de ALV, die kritisch de financiële stukken had voorbereid en hierover vragen stelde.
De Nieuwjaarsreceptie, die hij dan opluisterde met de klanken van zijn midwinterhoorn. Als de receptie later
stond gepland dan het midwinterhoorn-seizoen en hij deze traditie niet meer mocht laten horen, dan was hij
zeer teleurgesteld.
Kees leefde in een wereld waar natuur en duurzaamheid de boventoon voerden. Op zijn boerderij in het buiten
gebied van Neede (Lochhuizen), waar sap werd geperst van het fruit uit eigen boomgaard, gekookt werd uit
eigen moestuin en het brood werd gebakken door Kees.
Een bijzonder mens is van ons heen gegaan,
Wat zal Kees gemist worden door Marry, zijn vrouw en hun kinderen en kleikinderen.
Ook het IVN gaat Kees missen en we zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet voor onze vere
niging.

Foto: Ria Groot Zevert
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Cursus wilde planten van
start!
AUTEUR: JAN DIRK FOCKER

Op 22 maart ging de wilde plantencursus van start. De plantenwerkgroep van het IVN Oost- Achterhoek en de KNNV
Oost-Achterhoek organiseren al enkele jaren met succes plantenexcursies voor eigen leden. Hierop is nu een vervolg
gegeven met deze wilde plantencursus, wederom voor IVN- en KNNV-leden.

Verdieping plantencursus
 
De wilde plantencursus wordt georganiseerd om de leden
van IVN/KNNV Oost-Achterhoek meer verdieping van hun
plantenkennis te bieden. Dit sluit aan bij de doelstellingen
van beide verenigingen om kennis van de natuur te delen
met meer mensen en daarmee de liefde en betrokkenheid
voor de natuur onder de mensen te vergroten. Deze cursus
is speciaal bedoeld voor IVN/KNNV-leden, die geïnteres
seerd zijn in planten en er meer van willen weten. Bij
voorbeeld om als natuurgids daar hun voordeel mee te
doen. Mensen, die nog geen lid zijn kunnen door de cur
sus mogelijk geënthousiasmeerd worden om actief lid te
worden van IVN/KNNV. 
 

Inhoud van de cursus                                                             
    
In de cursus leer je de wereld van de planten kennen door
deskundige docenten op een interactieve wijze en met
klassikale begeleiding, veld-excursies en opdrachten in je
eigen omgeving. De cursus bestaat uit 9 theorielessen,
gegeven op dinsdagavonden in hoofdzakelijk de Kruiden
hof in Mallem (Eibergen) en 3 excursies elders op zater
dag- en zondagmorgen.                                                         
                
In de cursus leer je:
 

•   De bouw van planten en de voortplanting
•   De opbouw van het plantenrijk                           
•   Herkennen van plantenfamilies en plantensoorten
•   Plantensoorten determineren aan de hand van ken

merken met behulp van de Flora (Veldgids van Eggel
te)

•   Relaties van planten met insecten, onderling en met
hun omgeving

•    
Er zijn 24 cursisten die enthousiast zijn begonnen aan
deze nieuwe activiteit van IVN en KNNV.
 

Kopij
 
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 15 juli 2022
aanleveren.
Op baldzijde 3 ziet u hoe.
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Buro Collou  Looweg 10 7152AL Eibergen

E: jac@burocollou.nl  T: 0545-479765 www.burocollou.nl

tuin & landschapsontwerp 

Tuin- en landschapsontwerp voor overheden, instellingen en pariculieren:
• Beleef- en beweegtuinen    • Openbare ruimte   • Natuurinriching
• Tuinen en boerenerven    • Landschappelijke inpassingen

(advertentie)
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Bosanemoon

Oranjetipje

Silhouetten buitengebied Winterswijk

                Foto's van Ria Groot Zevert uit de omgeving
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Tot voor een paar jaar geleden leek de grote vos uitge
storven in Nederland, maar sinds 2019 is hij weer terug
als standvlinder. Eén van de oorzaken voor zijn terugkeer
is de klimaatverandering: door het warmer worden van de
winter besluit deze vlinder steeds vaker om maar in Ne
derland te  overwinteren.
 
De grote vos overwintert als volwassen vlinder, ook wel
imago genoemd.
Ze zoeken een geschikte plek uit, zoals bijvoorbeeld een
holle boom. Als de temperatuur in het voorjaar omhoog
gaat, ontwaakt hij uit zijn winterslaap.
Het is een koudbloedig dier, dat wil zeggen dat hij door
zonnewarmte actief wordt. Door de zon kan hij in een
mum van tijd een lichaamstemperatuur van 30 graden
krijgen. Het oosten en het zuiden van Nederland zijn de
plekken waar de grote vos het meest te zien is, daar is het
relatief warmer dan in andere delen van het land.

Grote vos (Nymphalis
polychloros)
AUTEUR:  ELS VAN DIJK

Altijd weer een fijn voorjaarsgevoel, die eerste vlinders!  En meestal zijn dat de citroenvlinder of een dagpauwoog.
Maar de kans dat je te maken hebt met  een grote vos is de laatste jaren iets minder klein geworden.

Grote vos na overwintering

Grote vos

 
Na het ontwaken uit zijn winterslaap gaat hij op zoek
naar een partner. Als hij die gevonden heeft en de be
vruchting heeft plaatsgevonden, legt het vrouwtje zo’n
100 à 200 eitjes.
Waardplanten zijn fruitbomen, zoete kers, wilg, populier
en iep. Op deze bomen worden de eitjes afgezet en de
rupsen die daar uitkomen eten van de bladeren. De rupsen
vormen spinsels en blijven op die manier bij elkaar.
 
De eerste vlinders van de nieuwe generatie kun je in juni
zien; de vlinders die je eerder spot kunnen overjarige
exemplaren zijn die hier hebben overwinterd.
De overwinteraars zien er vaak wat fletser van kleur uit of
zijn wat beschadigd.
Ze blijven in leven door het eten van het sap van rottend
fruit of bloedende bomen en leggen op die manier een re
serve aan.

 
Behalve de grote heb je ook nog de kleine vos. Ze hebben
met hun bruine, ‘voskleurige’ en gevlekte uiterlijk veel
van elkaar weg. Het onderscheid tussen beiden geeft dan
ook nog wel eens problemen: heb je nu te maken met een
grote of een kleine vos? De naam zegt al wel iets over de
grootte van de vlinder.  Maar de grote vos, als je hem in
het vizier krijgt en hij zich laat bekijken, is het best te
herkennen aan het aantal vlekken op zijn voorvleugel. De
vlinder heeft daar namelijk vier zwarte vlekken; dit in te
genstelling tot zijn kleinere ‘broertje’ die maar drie vlek
ken op de voorvleugel heeft. Kijk zelf maar!
 
We hopen op een mooi vlinderjaar!

Grote en kleine vos met verschillen
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Weerpraatje over de winter en
het verzetten van de klok
AUTEUR: AUKE HOEKSTRA

Piet Paulusma
 
Ik heb Piet Paulusma drie keer meegemaakt op natuurijs
in Haaksbergen, bij de schaatsmarathon. Opvallend was
hoe hij met het afsluiten van de marathon allemaal kin
deren bij zich verzamelde voor opname voor zijn uitzen
ding, voor zijn afsluiting “Oant Moarn”. Die kinderen
stonden elke keer in een mum van tijd om hem heen. We
verliezen een mooi mens en een gedreven weerman. We
zullen zijn spreuk nooit meer live horen. Wat een gemis.

In de ochtend wordt de productie van dit hormoon ver
traagd onder invloed van daglicht. Daarom slapen we in
de winterperiode wat langer dan in de zomerperiode. De
biologische klok reageert op de hoeveelheid daglicht.
 
Je biologische klok controleert ook overdag je
bewegingen
 
Om de anderhalf tot twee uur zal je lichaam de behoefte
hebben aan een tempoversnelling. Daarom zul je vooral
met zittend werk, de behoefte krijgen om je af en toe eens
flink uit te rekken of behoefte krijgen om een kopje koffie
te halen. Let er maar eens op hoe je op een gemiddelde
werkdag op bepaalde momenten deze behoefte hebt.
 
24 uur per dag licht
 
In de huidige tijd hebben we elektriciteit en kunnen we 24
uur per dag bezig zijn. Onze technologie zorgt voor een
constante stroom van informatie. Veel mensen kijken tot
laat in de avond televisie of zijn op smartphone/tablet of
computer bezig. Deze apparaten geven blauw licht waar
door je niet slaperig wordt.
 
Melatonine
 
Melatonine (het slaaphormoon) wordt aangemaakt als het
donker begint te worden. Wanneer je de hele avond in
blauw licht kijkt wordt er geen melatonine aangemaakt.
Daardoor kun je moeilijk in slaap komen.
 
Cortisol
 
Wakker worden gebeurt onder invloed van het hormoon
cortisol. Dit wordt aangemaakt wanneer het licht begint
te worden. Hierdoor wordt je weer wakker  Verstoring van
deze twee belangrijke hormonen is een oorzaak van
slaapproblemen. Cortisol is ook een stress-hormoon.
Wanneer je chronische stress hebt maak je voortdurend
cortisol aan, óók op het moment dat je zou moeten sla
pen. Gevolg: je wordt rond een uur of 2 wakker en kunt
niet meer slapen.

 
Winter 2021 – 2022
 
Weer geen sneeuw, wel hagel. Even een terugblik naar ja
nuari 2022. Dit is de louwmaand, looimaand, wolfsmaand,
ijsmaand, hardmaand. Dit alles duidt er op dat de mens
zich bezighoudt met het looien en prepareren van de hui
den van de in het najaar geslachte dieren. Er is in deze
periode van het jaar veel tijd voor binnenwerk en de tem
peraturen zijn nu uiterst gunstig.
Dit jaar was januari een hele grijze maand met weinig
zon. We kunnen van deze januari beter een mistmaand 
maken.
 
Na de storm Corrie in januari kwamen er in de maand fe
bruari 2022 nog drie stormen: Dudley, Eunice en Franklin.
Met uurgemiddelden van een windkracht 10 (zware
storm) komt de storm Eunice in de lijst van zware stor
men sinds 1901. Eunice was mogelijk de op vier na zwaar
ste storm sinds 1970.
 
Maart 2022 is tot nu toe een uiterst zonnige maand met
weinig mm regen.
 
Zomertijd/wintertijd en ons bioritme
 
Even weer terug naar wintertijd en zomertijd. 27 maart
om 02:00 uur: Dan gaat de klok 1 uur vooruit.
 
De wisseling van zomertijd naar wintertijd of andersom,
is een verstoring van ons bioritme. Het is dan ook niet gek
dat veel mensen hier moeite mee hebben.
 
Het belang van een goed bioritme
 
De biologische klok reguleert ons slaap-en waakritme. Dit
ritme duurt bij de mens gemiddeld 24,5 uur. Dit noemen
we een circadiaans (dagelijks) ritme.
In de avonduren worden we moe onder invloed van mela
tonine, een hormoon dat wordt aangemaakt wanneer het
begint te schemeren. Ongeveer twee uur na de aanmaak
van dit hormoon zijn we moe.
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Misschien zet je op zo’n moment de tv of je smartphone
aan in de hoop weer slaperig te worden. Inmiddels zul je
wel begrijpen dat dit juist averechts werkt door het blau
we licht en je daardoor helemaal niet meer aan een goede
nachtrust toe komt.
Slaap is niet alleen belangrijk om uit te rusten. Een goede
nachtrust zorgt ook dat je lichaam kan herstellen. Het
immuunsysteem wordt onder invloed van melatonine ac
tief en ruimt dan ongewenste indringers en bv kankercel
len op.
 
Van zomer- naar wintertijd
 
De overgang naar de wintertijd heeft verschillende posi
tieve kanten:
- Je slaapt een uurtje langer
- Je komt terug in je natuurlijke ritme
- Het wordt een uurtje eerder licht.
 
Tips om aan de wintertijd te wennen
 
Om aan de wintertijd te wennen hoef je in principe niet
veel te doen. Je komt automatisch terug in je natuurlijke
ritme en slaapt een uurtje langer. Heb je er toch wat
moeite mee? Doe dan ’s morgens meteen de gordijnen
open en doe veel lampen aan. Probeer overdag naar buiten
te gaan om voldoende daglicht te krijgen.  Geniet ervan
dat je een uurtje langer kan slapen. Tot slot: luister goed
naar je lichaam:  Ben je moe? Ga dan wat vroeger naar
bed.
 
Tips bij slaapproblemen
 
Misschien heb je regelmatig moeite met inslapen en/of
doorslapen. Of word je ’s ochtends moe wakker en voel je
je de hele dag niet fit. Heb je hier altijd last van, ook als de
klok niet verzet wordt? Dan zijn er eenvoudige aanpassin
gen in je leefstijl die voor verbetering kunnen zorgen:
- Eet voldoende eiwitten. Uit eiwitten worden aminozuren
gemaakt, waaronder L-Tryptofaan. Tryptofaan is nodig
voor de aanmaak van serotonine en hieruit wordt melato
nine gemaakt. Zonder voldoende eiwitten kan je lichaam
deze stoffen niet aanmaken.
- Eet niet meer na de avondmaaltijd. Hiermee geef je je
organen, zoals de pancreas en darmen, rust en tijd om te
herstellen. Dit heeft ook weer een gunstig effect op de
aanmaak van melatonine.
- Kijk niet tot ’s avonds laat televisie en dim de verlich
ting, zodat je lichaam het seintje krijgt dat er melatonine
aangemaakt moet worden. Als je ’s avonds veel doet op je
tablet of smartphone kun je een blauwlicht filter installe
ren. Zelf heb ik hiervoor de ‘Twilight’ app geïnstalleerd
op mijn Android apparaten. Ook voor Apple zijn er specia
le apps ( F.Lux ) die het blauwe licht filteren.
- Ga niet ’s avonds kort voor het slapen, intensief spor
ten. Je lichaam maakt dan stresshormonen (cortisol) aan,
waardoor je niet kunt slapen. Sport liever in de ochtend,
het liefst vóór de eerste maaltijd.
- Probeer stress te verminderen. Wanneer je last hebt van
langdurige, chronische stress is het belangrijk om daar
een oplossing voor te vinden. Dit is niet altijd eenvoudig
en professionele begeleiding kan nodig zijn. Je kunt zelf
proberen te ontspannen door meditatie of yoga. Ga hier

voor eventueel op les.
- Er zijn bij een verstoorde biologische klok en de daarbij
horende slaap – en gezondheidsproblemen goede resulta
ten te bereiken met de juiste voeding, beweging en
stressvermindering. Er is meer mogelijk dan je misschien
denkt.
 
Tubantia donderdag 17 maart 2022: “Hele jaar zomertijd
in de VS”
 
Veel Amerikanen wilden af van het verzetten van de klok.
De Amerikaanse enaat stemde unaniem voor een einde
aan het twee keer per jaar verzetten van de klok. Ze stem
den bij verrassing en zonder veel debat unaniem in met
een wet om vanaf volgend jaar de klok niet meer terug te
draaien naar wintertijd. Zo’n zeven op de tien Amerika
nen willen ook af van het halfjaarlijks ritueel rond het
verzetten van de klok. Maar een flink deel wil liever de
wintertijd permanent maken. Ook slaapwetenschappers
laten weten dat ze “teleurgesteld” zijn over het plan van
de senaat. Zij willen evengoed stoppen met het verzetten
van de klok, maar stellen dat de wintertijd beter afge
stemd is op de natuur en het bioritme van de mens.
 
Weerspreuk
Zo als elke keer, hier de weerspreuk :
 
Op een droge april,
wil wel eens een droge zomer volgen

Luuk Temming
Boomverzorging & Groenvoorziening
Schatbergstraat 55 - 7131 AP  Lichtenvoorde

T 0544 - 84 21 52
M 06 - 28 778 183
E info@luuktemming.nl
I www.luuktemming.nl

Voor al uw werkzaamheden in
de boomverzorging en groenvoorziening

-  Verwijderen van bomen op moeilijk bereikbare 
plekken d.m.v. klimtechnieken.

- Snoeien van (monumentale) bomen.

- Boomadvies.

-  Onderhoud van natuurelementen zoals 
houtsingels en de fruitboomgaard.

- Tuinonderhoud.

- Tuinaanplant.

BOOM  EN  GROEN

•  Verwijderen van bomen op moeilijk 

bereikbare plekken d.m.v. klimtechnieken.

•  Boomonderhoud met hoogwerker

•  Snoeien van (monumentale) bomen.

•  Onderhoud van natuurelementen zoals 

houtsingels en de fruitboomgaard.

•  Gevelde boom aan planken zagen 

met eigen zaagmachine

Voor al uw 

bomenwerk

Luuk Temming 

Boom & Groen

Schatbergstraat 55

7131 AP  Lichtenvoorde

T 0544 - 84 21 52

M 06 - 28 778 183

E info@luuktemming.nl

I www.luuktemming.nl
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Opknapbeurt Kruidenhof in
volle gang!
AUTEUR: JAN DIRK FOCKER

Vorig jaar is er een grote opknapbeurt van de Kruidenhof van start gegaan. Intern is er veel vernieuwd en de hele
bouwconstructie is veranderd. Ook is er veel aan duurzaamheid gedaan. Buiten is er onder andere een zitje aan de
Berkel gekomen en worden er voorzieningen voor kinderen gecreëerd waaronder een bibliotheek.

Digi-bord 
                                                                                  
Zo lang de Kruidenhof bestaat (zo’n twintig jaar) onder
houden wij als IVN Oost-Achterhoek een warme band met
het stichtingsbestuur van de Kruidenhof. De Kruidenhof is
zo’n beetje onze ‘thuisbasis’. We hebben er een aantal
kasten met onder andere microscopen staan, we houden
er bestuursvergaderingen en we geven er cursussen (zoals
binnenkort de wilde plantencursus). Door de komst van
de Kruidenhof konden we in 2006 met de eerste gidsen
cursus (inmiddels de zesde) van start. We hebben regel
matig contact met het stichtingsbestuur en toen er subsi
die voor de opknapbeurt moest worden aangevraagd heb
ben we de aanvraag natuurlijk van harte ondersteund. Ter
ere van de opknapbeurt hebben we onlangs een digi-bord
cadeau gedaan dat we zelf natuurlijk weer voor cursussen
kunnen gebruiken.

 
Voedselbos              
                                                                   
Opzienbarend is dat de ‘cursusruimte’ helemaal is veran
derd. Als voormalige kantine van de tennisvereniging was
het eigenlijk helemaal niet zo handig als cursusruimte. De
bar en de balken stonden flink in de weg voor een effi
ciënt gebruik van de ruimte. Beide zijn nu verwijderd en
dat geeft een hele hoop mogelijkheden! Buiten is de nieu
we zonnewijzer opvallend. En aan de voorzijde is een heel
interessant voedselbos gecreëerd!

Wilhelminastraat 7, Winterswijk

tel. 0543 - 53 18 80  www.rgomakelaars.nl

UW HUIS VERKOPEN ?

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs, 

ook ‘s avonds en op zaterdag!
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BIJwei
AUTEUR: ELLEN BAKKER

Buurman Geessink plantte 11 bestelde, grote bomen op de
BIJwei.
Alles straks mooi bloeiend (dus voer voor de BIJen) en ook
nog eens professioneel en met plezier gewerkt, onder een
strakblauwe hemel, begin maart.

Blij met zo'n buurman.

De nieuwe folder is in de maak en gasten zijn weer wel
kom om te genieten van
Taal-Tuin-Ontmoeting op het Flierbeek in Lichtenvoorde.
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Zie ook de actuele agen
da's op:
 
www.ivn.nl/oost-achterhoek
www.knnv.nl/oost-achterhoek
www.ivn.nl/afdeling/noord-middden-achterhoek

Agenda
Woensdag 13 april 2022 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: Steenuilen.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Win
terswijk.
Entree: € 5,00 (Leden IVN/KNNV € 3,00).
 
Zaterdag 16 april 2022 KNNV Oost-Achterhoek
Excursie: Zangvogels Meddose veen.
Start: 06.00 uur.
Startpunt: Ingang wandelpad bij Kooiveldweg, Meddose
veen.
 
Zondag 17 april 2022 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Excursie: Ontluikend voorjaar.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Ratumseweg Winterwswijk na kruising Hesse
linkweg bij de brug.
 
Zondag 24 april 2022 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Plantenwerkgroep: Voorjaarsflora bosjes Ahaus.
Alleen voor leden en na aanmelding.
Start: 10.00 uur.
Startpunt: De Storm, Haitsma Mulierweg 11, 7101 BX Win
terswijk.
 
Zondag 8 mei 2022 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Plantenwerkgroep: Inventariseren en determineren.
Alleen voor leden en na aanmelding.
Start: 13.30 uur.
Startpunt: Steengroeve, Steengroeveweg, Winterswijk.
 
Zondag 8 mei 2022 IVN NMA
Wandeling door ’t Rijkenbarg in Ruurlo.
Start:14.00 uur.
Startpunt: Kruising Wildpad /‘t Rijkenbarg Ruurlo.
 
Woensdag 11 mei 2022 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: De koekoek.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14, 7161
HE Neede.
Entree: € 5,00 (Leden IVN/KNNV € 3,00).
 
Zondag 15 mei 2022 IVN Oost-Achterhoek
Excursie: Wandelen langs de Slinge.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Weg Ruurlo-Groenlo tegenover café De Duif.
Volg de IVN-borden.
S.V.P. Niet bij het café parkeren.
 
Zaterdag 21 mei 2022 KNNV Oost-Achterhoek
Excursie: Voorjaarsflora bij Ahaus
Start: 10.00 uur.
Startpunt: De Storm, Haitsma Mulierweg 11, 7101 BX Win
terswijk.

 
Woensdag 8 juni 2022 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: Vlinders.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Win
terswijk.
Entree: € 5,00 (Leden IVN/KNNV € 3,00).
 
Zondag 12 juni 2022 IVN NMA
Wandeling door het Natuurgebied Hagenbeek.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats Staatsbosbeheer, Flierdijk 6,
Barchem.
 
Zondag 12 juni 2022 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Plantenwerkgroep: Orchideeënrijke natuurontwikkeling
bij de Baakse beek.
Alleen voor leden en na aanmelding.
Start: 13.30 uur.
Startpunt: Oude Maat 2, Zieuwent.
 
Zondag 19 juni 2022 IVN Oost-Achterhoek
Wandeling: Uitkijken over het Venn.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats voorbij Barockkirche in
Zwillbrock
 
Woensdag 22 juni 2022 IVN Oost-Achterhoek
Midzomernacht-wandeling.
Start: 19.00 uur.
Verdere informatie via de IVN-website.
 
Zondag 3 juli 2022 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Plantenwerkgroep: Natuurontwikkeling heischrale gras
landen Aaltense Goor.
Alleen voor leden en na aanmelding.
Start: 13.30 uur.
Startpunt: Parkeerplaats Radstake, N18, Varsseveld.
 
Zondag 10 juli 2022 IVN NMA
Ontdekkings-Fietstocht omgeving Baak.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Sint Martinuskerk in Baak.
 
Zondag 17 juli 2022 IVN Oost-Achterhoek
Wandeling: Vlinders.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: De Kunnerij, Zieuwent bij de brug over de
Baakse beek.
 
Zondag 31 juli 2022 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Plantenwerkgroep: Pioniersvegetatie Needse Achterveld.
Alleen voor leden en na aanmelding.
Start: 13.30 uur.
Startpunt: Fondsche brug Lochuizen vanaf N824 Oude
Deldenseweg nabij splitsing met Achterveldweg.
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Hoveniersbedrijf:

- Aanleg 

- Renovaie
- Onderhoud van tuinen

Groencentrum:

- Ruim assoriment planten
- Gereedschap
- Cadeaushop

Hoeninkstegge 5 Winterswijk Meddo 0543-569302


