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Waar staat het IVN voor?
-Het IVN wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te
betrekken bij natuur, milieu en landschap.
-Wij concentreren ons op de verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit
van de natuur.
-Het middel om dat te bereiken is natuureducatie en duurzaamheid.
-Hiervoor wordt samengewerkt binnen een landelijk netwerk van vrijwilligers
en beroepskrachten.

Dit is de 3e nieuwsbrief, nieuwe stijl.
In het verleden heette ons clubblad “Groen Natuurlijk”,
en we hebben als bestuur dan ook voor deze naam gekozen.

Verslag paddenstoelexcursie zaterdag 9 oktober

Zaterdag 9 oktober jl, was er een
leerzame paddenstoelenexcursie o.l.v.
Jetty Dorresteijn van het Ivn RijssenEnter.

Tien belangstellenden zochten op de
bosbodem naar levende en soms al verwelkte
zwammen.

Met spiegeltjes werd bekeken of het
een buisjes- of plaatjeszwam was. Het
was een heerlijke zonnige herfstdag en
er werd ons veel verteld over diverse
soorten.

Hieronder enkele van de ongeveer 60 verschillende soorten paddenstoelen die we gezien
hebben.

Gekraagde aardster, vermiljoenhoutzwam, kleverige koraalzwam, zwetende kaaszwam,
kluifjeszwam, eekhoorntjesbrood, grofplaatrussula, muizenstaartzwammetje,
aardappelbovist, parelamaniet, rode zwavelkop, melkmycena, rimpelende melkzwam,
berkenzwam, tonderzwam, oorzwam, oranje geel trechtertje roodporie houtzwam, gewone
boomwrat enz, enz,......

De onderkant van deze paddenstoel was heel erg interessant.
Een leuke middag en..... je bent nooit te oud om te leren.

Ineke Kerkhoff

Onthulling routebord wandeling Dakhorst.
Afgelopen voorjaar heeft het IVN, afdeling Rijssen – Enter, de wandeling in het gebied de
Dakhorst overgenomen van Vitens.
Vitens had aangegeven dat zij een goed overnamepartner zochten voor deze mooie
wandelroute.
Tijdens deze wandeling in Twente bezoek je een mooi gebied met een nieuwe waterwinning
van Vitens. Je loopt door een waterbuffer en verkent het terrein waar drinkwater vandaan
komt. Aan het einde van de tocht maak je kennis met De Doorbraak, een beek met een
bijzondere ecologische functie om de waterstroom in het gebied te regelen.
De betreffende route is inmiddels ook opgenomen in het routenetwerk van het landelijk IVN
en is te vinden op: www.ivn.nl wandelroutes -> Rondje Dakhorst, en ook in de Google Play
store.
De route is circa 3,5 km lang.
Het IVN heeft bij het startpunt van de route een mooi bord geplaatst.

Het leuk ons als bestuur leuk om dit bord op 16 oktober 2021 te laten onthullen door een
bestuurder van de gemeente Wierden. We waren dan ook blij verrast dat de wethouder
Johan Coes deze taak wel op zich wilde nemen.
En zaterdag de 16e okt was het dan zover, wethouder Johan Coes van de gemeente Wierden
verwijderde met een ferme ruk de IVN-vlag van het routebord.

Bij de onthulling waren een 10-tal IVN-leden aanwezig.

Na de onthulling werd door de deelnemers de route bij het Dakhorst gelopen. Onderweg werd
hier en daar tekst en uitleg gegeven over de bijzonderheden van dit gebied.

Na afloop van de wandeling was er in het Akkerhuus een hapje en een drank je, prima
verzorgt door gastheer en gastvrouw, de fam Boertjes.

Hier werd nog even gezellig nagepraat over de route, de natuur en andere zaken.
kortom, een geslaagde middag en als bestuur van het IVN hopen we dat veel wandelaars de weg zullen
vinden naar dit prachtige gebied.
Wim Baan

Vacatures:
Heb je leuke ideeën over hoe kinderen geschiedenis, cultuur en natuur kunnen beleven? Woon
je in de buurt van het Nationaal Park en heb je ongeveer een middag in de week beschikbaar.
Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou! Bekijk de vrijwilligersvacature voor het
ontwikkelen van een leskist over de landschapsbiografie van Nationaal Park Sallandse
Heuvelrug & Twents Reggedal. https://groenbezig.nl/aanbod/vrijwilligersvacature-aan-deslag-met-een-leskist-over-de-landschapsbiografie

Landelijke website IVN :

De meeste van ons werken al jaren met de website van IVN en vaak zonder problemen.
Achter de schermen merken we alleen dat de website flink verouderd is. We lopen vaker
tegen technische problemen aan maar zien ook steeds meer onverklaarbare bugs, lay-out
beperkingen of ontbrekende routes en activiteiten. Websupport en het landelijk bureau is
daarmee veel tijd kwijt aan "website brandjes blussen".

Mede daarom heeft IVN heeft besloten om een nieuwe website te laten bouwen. Naast alle
technische problemen zijn er nog een aantal belangrijke redenen:






Besturingsysteem huidige website (Drupal7) wordt in 2022 niet meer geüpdatet.
Appnovation (webbouwer) werkt in een oude code en is veel tijd kwijt om problemen op te
lossen waardoor de kosten onnodig hoog oplopen.
Website is niet flexibel. We krijgen steeds meer wensen vanuit afdelingen, regio's en
landelijke collega's waar de website niet aan kan voldoen.
De gemiddelde levensduur van een website is 5-6 jaar. De huidige website van IVN is
inmiddels 7,5 jaar oud en voldoet niet meer aan de technische eisen.
De nieuwe website gaat gebouwd worden in Wordpress. IVN kiest voor dit CMS systeem
omdat dit beter aansluit bij dynamiek van de organisatie. Verder is het belangrijk om in dit
digitale tijdperk mee te bewegen met alle technische ontwikkelingen. Hier is Wordpress
uitermate geschikt voor. Het is niet voor niets het meest gebruikte CMS ter wereld.
De prognose is dat we in augustus 2021 gaan starten met bouwen. Tot aan het einde van het
jaar zullen jullie hier weinig van merken. Het kernteam (Rogier, Rick en Angela) zal daarom
regelmatig een update sturen.
IVN heeft zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van alle regio's, P&O, PR,
landelijke campagnes, partners en de IVN afdelingen. Websupport heeft de wensen voor de
afdelingen in kaart gebracht. Afhankelijk van de bijbehorende kosten gaan we ervoor zorgen
dat de afdelingen zo min mogelijk worden belast met de contentmigratie.
Heb nog even geduld met vragen stellen. Binnenkort organiseert het kernteam een online
meeting om al jullie vragen te beantwoorden. Laat het nieuws voor nu rustig op
jullie inwerken.

Joop Kamperman

Bankje Frans Lentelink
Enige tijd geleden kregen we een vraag van Truus Lentelink, de echtgenote van onze
voormalige, helaas veel te vroeg overleden oud-voorzitter Frans Lentelink, het verzoek of we
een plek wisten om een bankje te plaatsen op de Borkeld.
Het was een wens van haar en de familie om als nagedachtenis aan Frans een mooie houten
bank te plaatsen in het door hem zo geliefde natuurgebied de Borkeld.
In overleg met Staatsbosbeheer is er een mooie plek gekozen, en is de bank geplaatst.
De spreuk op de bank: “Geen gepieter, dat helpt geen mieter”, past helemaal bij Frans.
We zijn dan ook erg blij om een blijvende herinnering te hebben aan onze oud-voorzitter, die
zo ontzettend begaan was met onze natuur, en speciaal met de Borkeld.

Wim Baan

Zwaluwtil Rijssen :
Hoera. De vergunning voor de til in Rijssen is binnen.
Plaatsing zal nog even duren omdat de grond ter plekke heel erg drassig is.
Subject: Besluit genomen m.b.t. de aanvraag bouw zwaluwenhotel - 6381335
To: <ivn.rijssenenter@gmail.com>
Geachte meneer Kamperman,
Het bevoegd gezag heeft onderstaand besluit genomen over de aanvraag bouw zwaluwenhotel
– 6381335. De vergunning is verleend .
Minder vrolijk worden wij van onderstaande rekening van de gemeente Rijssen-Holten :
Rijssen, 25 november 2021
Geachte heer Kamperman,
U ontvangt deze factuur met leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag. De
aanvraag betreft een Omgevingsvergunning (met het nummer 1742-HZ_WABO-219583) voor
het bouwen van een zwaluwentil aan de nabij Elsenerbeek (L 366) in Rijssen.
Bij de berekening van de verschuldigde leges is uitgegaan van de door ons vastgestelde
bouwkosten van € 1.500,00.
Specificatie verschuldigde leges:
in behandeling nemen van omgevingsaanvraag (bouw) € 200,00
beoordeling door Welstand € 75,00
afwijken van het bestemmingsplan (2.12.1.a.2 buitenplanse kleine afwijking) € 290,00
Totaal € 565,00
Betaling verschuldigde leges
Wilt u de leges vóór 9 december 2021 betalen? Hiermee voorkomt u dat wij de kosten voor
een aanmaning, een dwangbevel en/of rentekosten in rekening brengen. U kunt de
verschuldigde leges overmaken op ……………

Gelukkig kreeg dit verhaal toch nog een staartje.

Allereerst werden we wederom verblijft
met een gift uit het Projectenfonds van de
Rabobank, waaruit we maar liefst € 740,16
ontvingen.
Waarvoor we de Rabobank uiteraard zeer
erkentelijk zijn.

En na bemiddeling van een raadslid en een wethouder ontvingen we van de Gemeente RijssenHolten een gift ter ondersteuning van onze werkzaamheden.
Hiermee zijn de kosten van de vergunning enigszins gecompenseerd en zijn we ook blij dat de
gemeente onze werkzaamheden waardeert en deze waardering omzet in een financiële
injectie. Ook een reden hiervoor zal zijn dat we al jaren geen subsidie meer ontvangen.

Joop Kamperman

https://www.iedereeneenboom.nl/projecten/nieuw

Laatste werkdag Bos- en heidegroep in 2021.
Zaterdag de 11 dec was de laatste
werkochtend van de bos- en heidegroep in
2021.
Ondanks de kou kwamen bijna 25 personen,
waaronder 4 kinderen naar het veld bij de
trimbaan aan de Burgemeester
Knottenbeltlaan om de opslag uit de heide te
verwijderen.
Om 09.30 uur werd er met flinke zin
begonnen maar we waren toch wel blij dat er
om 10.30 uur koffie/thee en fris was.
Na een klein kwartiertje werden de
werkzaamheden hervat tot 11.30 uur.
toen was het tijd om te stoppen, want
iedereen werd om 11.45 uur in de
Boerderieje aan de Albertsdijk verwacht
voor een lekkere kop erwtensoep +
roggebrood met spek.
Dat ging er na al dat zwoegen wel in.
Ook werd er aan alle vrijwilligers een kleien
attentie uitgereikt, nl een teken
verwijderkaart met ingebouwd loepje. Dit
als dank voor het inzet het afgelopen jaar.
Ook aan de leden van de nestkastengroep en
de weidevogelgroep zal zo’n kaartje
verstrekt worden.

Wim Baan

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2021.

Het bestuur wenst al haar leden, donateurs en vrijwilligers een goed, groen
maar vooral een gezond 2022 toe.

