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Van de redactie
Helaas heeft corona ook voor dit nummer zijn uitwerking niet gemist, maar gelukkig zijn er wel weer wat the
ma-avonden, waarvan u hier wat impressies terugvindt, doorgegaan.
Ook voor dit nummer is dus weer veel ruimte naast de vaste rubrieken voor aanvullingen door enthousiaste IVNleden, dus blijf deze vooral ook voor de komende nummers insturen.
Zo kunt u opnieuwe genieten van prachtige foto's van Ria Groot-Zevert (ook de foto bij het voorwoord is van
haar hand), van foto's van Piet Schadee en Florentien Kloosterman en van winterse belevenissen van Henri
Harmsen.
Veel lees- en kijkplezier
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VOORWOORD
In de laatste uitgave van de Gentiaan 2020 schreef ik dat door de corona
beperkingen de thema- avonden en wandelingen doorgeschoven zouden
worden naar 2021. Ook dit jaar konden helaas maar enkele activiteiten
doorgaan. Regelmatig werden we genoodzaakt de activiteiten stop te zetten
doordat er opnieuw nieuwe maatregelen werden aangekondigd.
De werkgroep landschapsbeheer heeft het, met inachtneming van de re
gels, gepresteerd om het jaarprogramma af te werken. Wat het voordeel
voor de landschapsverbeteraars ( zoals Martin Peterkamp, de werkgroep-
coördinator de medewerkers noemt) is, dat je buiten bezig bent en de 1,5
meter gegarandeerd is. Immers, tussen twee wilgen is ruimte genoeg! Ook
is er nog een korte periode voor Staatsbosbeheer gewerkt in het Needse
Achterveld, toen voor de vrijwilligers de seinen op groen stonden.
Het overlijden van landschapsmedewerker Frans Baks heeft de werkgroep
leden geraakt .In deze Gentiaan staat een herinnering aan Frans. Het IVN
verliest met het overlijden van Frans een trouw en actief lid.
Ook de vleermuiswerkgroep profiteerde van het mooie weer en het gege
ven, dat hun activiteiten buiten plaatsvinden. Ook bij hen was afstand ge
waarborgd. Zelfs een power point kan prima in de open lucht. En de loca
ties waar vleermuizen werden gespot hebben een zee aan ruimte!

Colofon
Gentiaan nummer 122: December
2021
De Gentiaan verschijnt drie maal
per jaar in april, augustus en de
cember.
De redactie van de Gentiaan be
staat uit: Els van Dijk, Marco Boe
kelder, Auke Hoekstra en Kees de
Rooij.
Eindredactie: Frans Bomer, Have
kortweide 9, 7152 KJ Eibergen, tel:
0545-472457.
E-mail: redactiegentiaan@gmail.
com.
Sluitingsdatum voor kopij van het
volgende nummer: 15 maart
2021.
Kopij digitaal aanleveren als plat
te tekst zonder opmaak. Foto's
als losse jpg-bestanden in hoge
resolutie.

In september kon de ALV gelukkig doorgaan. Deze vond plaats in het filter
van Natuurpark de Kronenkamp. Tijdens deze ALV heeft Jan-Dirk Focker
na 17 jaar bestuurlijk actief te zijn geweest, afscheid genomen van deze
taken. Na het vertrek van Jacqueline Collou als voorzitter, heeft hij als onze
vice-voorzitter deze taak waargenomen.
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Jan Dirk blijft wel actief binnen onze IVN afdeling. Zo blijft hij zich inzetten voor 1IVN ( landelijk) en de planten werk
groep. Na een korte toespraak en het overhandigen van een passend cadeau, werden de aanwezigen na de pauze mee
genomen in een fascinerende foto /filmpresentatie van Landgoed het Lankheet.
Helaas zijn we er nog niet in geslaagd een nieuwe voorzitter te vinden. Draag je het IVN een warm hart toe, ben je be
reid onze groene gedachte uit te dragen en heb je bestuurlijke capaciteiten, neem dan contact op voor meer informatie.
Als alles volgens wens verloopt start er in januari 2022 een nieuwe gidsencursus. Zoals het er nu naar uitziet is deze,
zonder enige vorm van publicaties/ advertenties, al volgeboekt. De organisatie en het management van een gidsencur
sus is een hele klus voor de mensen van de gidsen werkgroep. Maar ze slagen er steeds weer in er een succes van te
maken. De kwetsbaarheid van onze natuur vraagt steeds meer aandacht. Met nieuwe mensen zullen we er steeds beter
in slagen om de belangen van de natuur onder de aandacht te brengen. Nog nooit was dit onderwerp zo actueel!
Raadpleeg verder de website om te zien onze activiteiten door mogen gaan in verband met eventuele beperkingen:
www.webmasterivnoostachterhoek@gmail.com.
Het bestuur wenst jullie allen een fijne, warme decembermaand toe.
• Anke Hollink

EEN HERINNERING AAN FRANS BAKS
Op 30 september 2021 overleed Frans Baks, trouw lid van de werkgroep landschapsbeheer van het IVN OostAchterhoek.
Eén met de natuur. Een paar veel omvattende woorden die op de kaart van het overlijdens- bericht stonden. Zijn
uitgebreide kennis over de natuur bracht hij als natuurgids over op een wijze die iedereen wist te boeien, vooral
door zijn uitleg die voor iedereen begrijpelijk was. Als gids heeft menig wandelaar hem leren kennen als de man
die wist waar de mensen voor kwamen. Frans wist de mensen te boeien en hen de schoonheid van de natuur te
laten ervaren.
Frans was een man van de klok, altijd een kwartier voor aanvang van een wandeling of de start van de land
schapswerkzaamheden stond hij op de afgesproken plek.
Hij heeft op zijn eigen onnavolgbare wijze een bijdrage geleverd aan de werkgroep landschapsbeheer van onze
afdeling. Hij was verdienstelijk als harde werker met een kundige kijk op de natuur. Geruime tijd was Frans
coördinator en hoeder over de deelnemers en de materialen, een taak die hij met grote precisie vervulde. Zo
stond de werkaanhanger bij Frans onder de carport en het gereedschap in de schuur. Maar nooit zonder dat hij
gecontroleerd had of alles in goede staat was en uiteraard de gereedschappen geteld waren.
In het veld blijft Frans in herinnering als een kundig persoon. Hij wist als geen ander hoe het knotten van de
wilgen moest. Frans had de taak op zich genomen de wilgen na de snoei, nog eens precies na te knippen. De
bomen stonden er dan weer bij alsof ze zo van de kapper kwamen!
Halverwege de werkmomenten is er altijd tijd voor een koffie/ theepauze, waar Frans dan bij kwam zitten op
zijn eigen meegebrachte stoeltje en zijn zelf meegebrachte thee dronk.
Mooie verhalen en herinneringen werden vaak besproken tijdens de welverdiende pauzes. Zoals bijvoorbeeld dat
in het begin van de wilgenknot (dat waren er overigens niet zoveel als tegenwoordig) de werkgroep de takken
stapelden en ze ter plekke in de berm verstookten. Volgens de werkgroep het ultieme moment van een werk
middag: samen een vuurtje stoken.
De werkgroep landschapsbeheer en iedereen die Frans als IVN-collega heeft gekend, zullen hem in herinnering
houden als een sociaal persoon met een warm gevoel voor mens en natuur.
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IVN VERENIGING VOOR NATUUREDUCATIE
EN DUURZAAMHEID. Afdeling Oost-Achterhoek
Secretariaat: ivn-oostachterhoek@kpnmail.nl
Henk Wiggers De Savornin Lohmanstraat 12 7103 GW Winterswijk

Uitnodiging
Voor de Algemene Ledenvergadering van het IVN Oost-Achterhoek op
woensdag 2 maart 2022 om 20.00 uur in

De Kronenkamp, Kronenkamp 14, 7161 HE te Neede.
Agenda
1. Opening & vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen.
3. Ingekomen stukken.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 15 september 2021.
Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering.

5. Jaarverslag van de Secretaris over 2021.
Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering.

6. Jaarverslag van de Penningmeester over 2021.
Een aantal exemplaren zullen beschikbaar zijn ter vergadering.

7. Verslag van de Kascommissie, de heren Marnix Schonewille en Robert Schadd.
Reserve is Jetty Rodenburg.
8. Benoeming van de nieuwe Kascommissie.
9. Rooster van aftreden Bestuursleden.
- De functies van Voorzitter en Vice Voorzitter zijn vacant.
Kandidaten dienen zich schriftelijk voor aanvang van de ALV aan te melden bij het Bestuur.

-

Aftredend in 2022 en wel herkiesbaar; Kay ten Barge.
Tegenkandidaten dienen zich schriftelijk voor aanvang van de ALV aan te melden bij het Bestuur.

-

Aftredend in 2022 en wel herkiesbaar; Ron Krabben (Penningmeester).
Tegenkandidaten dienen zich schriftelijk voor aanvang van de ALV aan te melden bij het Bestuur.

- Aftredend in 2023; Henk Wiggers (Secretaris).
- Aftredend in 2024; André Hendriks.
- Aftredend in 2025; Angela Tiggeloven en Anke Hollink.
10. Rondvraag.
11. Sluiting van het eerste gedeelte van de bijeenkomst.

Pauze
Het programma na de pauze wordt verzorgd door Ronald van Harxen.
Ronald gaat ons alles vertellen over de Steenuil.

IVN Oost Achterhoek
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Van crossterrein naar
bloemenpluktuin.
AUTEUR: ANDRé HENDRIKS

Na een wandeling in het buiten gebied van Zieuwent kwam ik langs een crossterrein. Dat leek mij een mooi terrein
voor een natuur/ pluktuin en voedselbos.
Na wat informatie in de buurt bleek dat het crossterrein
te koop stond. 110x 10 meter breed. Dit stuk grond ge
kocht. Het eerste jaar alle wortelonkruid met de riek eruit
gehaald. Van brandnetel, kweek en pispotje en alvast een
begin gemaakt met de groententuin wat al gelijk een
groot succes was.

Het tweede jaar de bloementuin aangelegd. Veel soorten
voor vlinders en insecten aangeplant en de snijbloemen
gepland. Een rand van 3 meter ingezaaid voor de patrijs.
Tientallen fruitbomen gepland zoals: appel / peer / pruim
/ kers / mispel / kweepeer / vijg. Het resultaat was gewel
dig. De eerste kersen en appels zaten aan de bomen. Veel
vlinders zoals het oranjetipje, atalanta, koninginnenpa
ges, witjes, citroenvlinders en dagpauwoog. Ook de vogels
werden aangetrokken naar dit kleine paradijsje. Zoals fa
zant, patrijs, meerdere mezen in kastjes, puttertjes, vin
ken enz.
Er wordt veel gewandeld en geplukt door kinderen voor
hun stalletje aan de weg, mensen uit het dorp, voorbij ko
mende fietsers . Men vindt het allemaal prachtig deze
bloemenweelde.
Wordt vervolgd.
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KNNV Vereniging voor veldbiologie
afdeling Oost-Achterhoek
IVN VERENIGING VOOR NATUUREDUCATIE
EN DUURZAAMHEID. Afdeling Oost-Achterhoek

IVN en KNNV organiseren
cursus wilde planten!
Van 22 maart tot 24 mei 2022
Het IVN Oost Achterhoek en de KNNV Oost Achterhoek organiseren al
enkele jaren met succes plantenexcursies voor eigen leden.
Vanaf 22 maart is er een vervolg met een wilde plantencursus. De cursus
bestaat uit 9 theorielessen, gegeven op dinsdagavonden in de Kruidenhof
in Mallem (Eibergen) en 3 excursies elders op zaterdagmorgen. De kosten
bedragen slechts € 20,-.
Deelnemers moeten wederom wel lid van IVN of KNNV zijn.
Inhoud van de cursus
In deze 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.
In deze 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
kenmerken met behulp van de Flora (Veldgids van Eggelte),
- Relaties van planten met insecten, onderling en met hun omgeving.
Opgave voor de cursus
Vanaf 1 december 2021 tot 15 januari kunt u zich opgeven per email bij:
elsje.van.dijk@hotmail.com
Wees er snel bij want we hanteren een maximum aantal deelnemers.
De coronaregels worden gerespecteerd.
We werken met de Eggelte Flora en deze kan samen met een loep met korting, via
de cursus worden aangeschaft.

IVN Oost Achterhoek
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Over crises, sostgaard en
duurzaamheid
AUTEUR: KEES DE ROOIJ

Crises
Soms placht ik mij met de wandelstok naar het oude bankje bij de kikkerpoel te begeven voor een korte verpozing. Ik
zag er een vogel, enkele libellen, soms wat dansende muggen, een groene kikker.
Deze relatieve stilte deed mij denken aan het invloedrijke
boek uit 1962(!!): “Silent Spring-Rachel Carson” Haar
boodschap: “ons grote pesticiden-gebruik legt de natuur
het zwijgen op”. Langzamerhand drong het tot mij door.
Vele crises, die de mensheid over zichzelf heeft uitgeroe
pen, zijn uit de doofpot aan het breken. Klimaatcrisis, co
ronacrisis, stikstofcrisis, plasticcrisis. Ze hebben allemaal
dezelfde oorzaak: de uit de hand gelopen consumptieeconomie, opgejaagd door geldzucht. Natuurlijk verschij
nen er vele alarmerende rapporten en nog meer ambities
om de crises te bezweren. Het is als een naderend aange
stoken vuur dat het huis bedreigd. Congressen en verga
deringen moeten het vuur blussen. Men wijst naar elkaar
wie wat moet doen. En ja, het mag natuurlijk zo weinig
mogelijk kosten en bij voorkeur geld opleveren. Dit van
wege de wereldwijde geldzucht. Het verzengende vuur
deed z’n verwoestende werk nog voordat de finale be
sluitvorming voor ieder duidelijkheid verschafte met een
plan van actie
Pre-fossiele tijdperk
De natuur houdt geen congressen en schrijft geen rappor
ten. De natuur leeft het leven zoals het bedoeld is, zoals
het altijd geweest is. Alle levensvormen functioneren er in
onderlinge afhankelijkheid binnen de natuurlijke moge
lijkheden. Dit is biodiversiteit zonder weerga. Alles is ge
richt op overleven door de economie van het genoeg! En
dat allemaal zonder geld. Het is een eeuwigdurend even
wicht en optimale duurzaamheid. Economische groei,
consumptie-economie is er niet aan de orde.
In het pré-fossiele tijdperk was men onbekend met aan
lokkelijk en tevens bedreigend koolstof dat in allerlei ge
daanten veilig opgeborgen is op grote diepten, schier on
bereikbaar. Tot men toch in staat bleek deze energiebron
op grote schaal ten dienste te stellen aan het te gelde
maken van de schatten in de natuur met alle gevolgen van
dien.
De bijna onmogelijke terugkeer
Zo kon de consumptie-economie de oude economie van
het genoeg en de natuur verdringen met de bekende ge
volgen. De weg terug naar de natuur en werkelijke duur
zaamheid is bijna onmogelijk gemaakt door machtige
lobby-belangen.
Toch ontluikende lente
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Nieuwe natuur in Neede

Maar in het kleine zien we iets groots opbloeien. Er zijn
nog diverse soorten vogels tussen het struweel. Het is de
kikkerpoel met nog libellen en salamanders. Zelfs zagen
we zwermen atalanta’s snoepen van rottende appels. In
aantal slechts een fractie van vroegere tijden. Maar toch
houdt dit nog een belofte in. We zien de bladeren kleuren
en vallen. We zien nieuwe knoppen op de takken. Ze kon
digen nu al het voorjaar aan. Misschien wel symbool van
een begin van een duurzame maatschappij waar vergroe
ning het wint van uitputting en “natuur”-catastrofes. We
zien protestbewegingen tegen de gangbare economische
orde met de genoemde crises We zien nieuwe natuur, we
zien langzamerhand een herwaardering van duurzaam
heid en groen. Zoals ontstenen van tuinen en woonwij
ken, aanleg van tiny forests, stoppen met ontbomen van
verkeerslanen t.b.v. meer asfalt.
Sostgaard
In deze tijd maken we de dagelijkse fruit-opraap-ronde
door de oude-rassen-boomgaard ofwel sostgaard en we
zien dat eekhoorns, hazen, konijnen, muizen en vogels
genieten van het dagelijkse feestmaal. Wat er overschoot
verwerken we tot sappen en moes. Het uitgeperste restant
is prima bemesting voor de tuin. Uitgebloeide stengels
van vaste borderplanten blijven staan als winterverblijf
voor rustende insecteneitjes. Bladeren blijven gewoon lig
gen als bescherming van grond en diertjes.
Ook de bloeiende winterjasmijn laat zich zien. Herfst,
winter en lente tegelijk. Duurzaamheid in de natuur be
gint met nieuwsgierigheid, observatie, verwondering en
ervan afblijven.
Goede feestdagen en gelukkig 2022
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Thema-avond 8 september
2021 in de Zonnebrinkkerk te
Winterswijk
AUTEUR: LIES JACOBS

De egel, met Henriëtte van der Loo

Annet heet de bezoekers van harte welkom. Na een jaar zonder thema- avonden is het fijn weer een kleine dertig be
zoekers te kunnen verwelkomen. De spreekster voor vanavond is Henriëtte van der Loo, al bekend bij veel IVN-ers door
haar eerdere presentatie en als gastdocent bij de gidsenopleiding.

Al jong kwam Henriëtte met de natuur in aanraking. Haar
vader was jager en natuurliefhebber. Op de eerste dia van
haar presentatie zien we haar als jong meisje gebogen
over een troep jonge everzwijntjes. Ze koos voor een bio
logiestudie en stond daarna jaren voor de klas.
Als lid van de Zoogdiervereniging Doetinchem is ze gere
geld op pad om onderzoek te doen naar egels en andere
zoogdieren. Vanavond staat het nachtdier egel centraal.
Het is een insecteneter, kan geen voedsel uit planten
halen. Met een soort pincettandjes kan hij de harde pant
sers van insecten kraken. Kevers en rupsen vormen de
helft van het voedsel. Daarnaast staan ook regenwormen,
vogeleieren, slakken, bijen en zelfs vogels en adders op
het menu.

Het meest ingenieuze van de egel is toch wel zijn verdedi
ging: met zijn kringspieren kan hij zich oprollen tot het
bekende bolletje. De meeste vijanden kunnen geen vat op
hem krijgen. Alleen de das lukt het om hem om te draaien
en de oehoe zet zijn scherpe tanden erin. Aan de stekels
zitten kogelgewrichtjes.
De ideale leefomgeving bestaat uit bossen en kleinschali
ge landbouwgebieden. Er moet voldoende groen zijn en
langs wegen en heggen moeten gaten zitten waar de egel
door kan om zijn weg te vinden.

IVN Oost Achterhoek

Helaas zijn egels heel vaak verkeersslachtoffer en geslo
ten beschoeiingen zorgen voor verdrinkingen. Ze moeten
een uitweg hebben.
De voortplanting van egels is allang intrigerend: hoe doen
ze dat toch met al die stekels? Wel daar hebben ze een
trucje voor: ze draaien en draaien, maken een hoop herrie
en dan legt het vrouwtje de stekels plat; heel prettig voor
haar man.
De jongen drinken 3 weken uitsluitend moedermelk,
daarna ontwennen en na 3 maanden gaan ze hun eigen
weg. Een derde van de jongen overleeft de eerste drie
maanden niet. Ook de winterslaap van november tot
maart maakt slachtoffers. Het lichaamsgewicht neemt af
met ongeveer 30%. Sommige egels worden regelmatig
wakker. Voorlopig is het nog een raadsel waarom dit ge
beurt.

De bedreigingen voor de egel zijn velerlei. Slakkengif en
mierenpoeder zijn absoluut taboe, als je graag egels in je
tuin wilt. En neem géén robotmaaier! Repen egel en afge
maaide neusjes zijn het wrede resultaat!
Op een vraag uit de zaal hoe het zit met egels die slacht
offer zijn van parasieten, antwoordt Henriëtte dat ze zich
niet kunnen poetsen. Als ze gezond zijn kunnen ze wel
tegen de ectoparasieten. Inwendige parasieten vormen
een grotere bedreiging.

Naast de egel behoren ook de mol en de spitsmuizen tot
de knaagdieren. Bosspitsmuizen, dwerg –, water-, velden huisspitsmuizen passeren de revue. De zoogdiervere
niging Doetinchem doet veel onderzoek bijv. met inloop
vallen om meer kennis over deze knagers te verzamelen.

Het was een interessante avond met een zeer enthousiaste
spreekster.
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WEERPRAATJE OVER HET
JAAR 2021
AUTEUR: AUKE HOEKSTRA

Het is weer TIJD voor de STRIJD om de TIJD
Sinds eind OKTOBER is de wintertijd weer begonnen. Het is eigenlijk weer de normale tijd. In de zomer moesten we
de klok weer 1 uur vooruitzetten. Twee keer per jaar de tijd verzetten, is dat handig?
De tegenstanders hadden al gehoopt dat dit jaar: 2021 de
klok in de lente niet meer zou worden verzet en in de
herfst dus ook niet meer. Niet gelukt!! Het gesol met de
klok is ingewikkeld, maar afschaffen is nog complexer.
Dit is zo frustrerend. Het duurt heel lang om tot een een
heid te komen. De meesten mensen in Europa willen er
wel van af. Ik lees in de Telegraaf dat de landen Grieken
land en Malta en Cyprisch toch de “zomertijd” willen
aanhouden. Gelukkig ben ik het eens met onze CDA-Eu
roparlementariër Annie Schreijers – Pierik. Ze strijdt al
jaren voor het afschaffen van de “zomertijd”.
EUROPA is een lappendeken van tijdzones
En daar zitten we maar mee. Ooit was het uitgangspunt
dat de klok twaalf uur sloeg als de zon zijn hoogste punt
aan de hemel bereikte. Tot halverwege de 19e eeuw had
elke stad daardoor zijn eigen tijd. Maar toen de treinver
bindingen ontstonden bleek dit niet handig te zijn. Van
wege de handel sloot Nederland zich aan bij de Duitse tijd.
In Berlijn stond de zon om twaalf uur op het hoogste punt
en bij ons was het dan half een. Pas in 1977 keerde de “
zomertijd” terug. Er was toen schaarste van olie en kolen.
Het was een oud idee om energie te besparen. Steeds meer
landen sloten zich hierbij aan, 90 procent was hier blij
mee.
Inmiddels is de populariteit wel gedaald. Kijken we nu
naar ons land dan blijkt uit een peiling dat meer dan 40 %
voor de “normale” tijd is en 27 % voor de “zomertijd.
Maar twee tijden invoeren verstoort wel ons bioritme.
Anders gezegd:

Niet alleen de haan op de toren, maar ook de bezoekers
naar de kerk. Nou ja, die er heen gaan hebben elk hun
eigen beleving of geloof. Even terug naar mijn jeugd in
Friesland. In Friesland moesten we 3,6 km verderop naar
een dorp om naar de kerk te gaan, omdat we katholiek
waren. Het dorpje waar ik met mijn ouders woonde heet
BOZUM. Dit dorpje weet meestal niemand te vinden in
Friesland. Terwijl er een prachtige mooie grote kerk in
ons eigen dorp stond en nog staat. Mocht je eens in dit
dorpje komen, neem dan een kopje koffie in het dorps
café, dat nu meer buurthuis is geworden, en ga daarna die
mooie kerk in. Achter in deze kerk is nog een verrassing
te zien.
Nu terug naar de windwijzers op de torens. De torens en
klokken en windwijzers blijven hetzelfde. Op de kerktoren
staat overal een windwijzer (en vaak een klok). De haan
heeft allemaal met wind te maken. Het heeft niets te
maken met het naar de kerk gaan. Nou ja dat is ook niet
helemaal waar. WINDHANEN zijn vooral te vinden op
protestantse kerken. Dat is zo mooi. De windwijzer wijst
altijd de goede richting aan. Op elke kerk is dat zo.
Bij de richtlijnen van het weer, moet men meten op 10
meter hoogte, om de windrichting goed te kunnen afle
zen. De hoogte van de kerktoren is hoog genoeg voor het
haantje en deze wordt niet belemmerd door bomen en
huizen. Vele kijken niet naar de toren en het haantje daar.
Toch heel bijzonder vind ik dit: kerken sluiten, maar het
haantje blijft gelukkig op de toren staan.

PERMANENTE “WINTERTIJD” SLUIT BETER AAN BIJ BI
OLOGISCHE KLOK
Genoeg over deze strijd tussen “wintertijd” en “zomer
tijd”.
KERKTORENS
Waarom staat op veel kerktorens een haan?
In elke dorp of stad staan een of meerdere kerken. Van
verre afstand zie je de toren van een kerk eruit steken.
Een mooi herkenningspunt is dat altijd. Meestal sta je er
niet bij stil, maar wat belangrijk en eensgezind is dat.
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Dus kijk eens vaker naar boven. Ik heb een mooie haan
gevonden. Dicht bij huis, bij D. Koenders, een leidekkers
bedrijf in Neede. Herman van het leidekkersbedrijf vertel
de mij “hij is van koper, en op de kerken zijn de weerhanen ook van koper”.
ZOMER 2021
De afgelopen zomer kende vrijwel normale temperaturen
en hoeveelheden zon. Maar het was wel aan de natte kant.
Vooral in de landen Duitsland, België en Luxemburg vie
len op 13, 14 en 15 juli hoosbuien. Met helaas ook vele
doden door de overstromingen, verschrikkelijk was dat.
Hoe ontstond dat? In Frankrijk ontstond een lagedrukge
bied dat van 13 tot 15 juli van Frankrijk naar het zuiden
van Duitsland trok. Het was vochtige en warme lucht. Er
vormden zich actieve neerslaggebieden. In Limburg viel
op meerdere plaatsen meer dan 100 mm. Waar vooral de
Eifel en de Ardennen getroffen werden door een waters
noodramp met meer dan tweehonderd DODEN. De KNMI
gaf op 14 juli voor Limburg code rood af. In Limburg liep
het centrum van Valkenburg onder water. Genoeg verteld
over deze ramp.
WEER EN NATUUR
Wetenswaardigheden

WINTER 2021 – 2022
Ja dat wil iedereen graag weten. Ik ook!!! Er zijn al voor
spellingen gedaan in deze maand november. Maar het is
toch nog veel te vroeg om uitspraken hier over te doen. Zo
was het afgelopen januari een week echt winterweer, met
sneeuw en ijs. Afwachten hoe we het nu gaan beleven.
WEERSPREUK
Kraait de haan niet bij het ochtendrood,
dan komt er regen of is de haan dood.
GENTIAAN
Hoe nu verder?
Dat vraag ik mij wel eens af. Zijn mijn verhalen wel inte
ressant genoeg voor iedereen die dit leest. Ik hoor hele
maal geen reactie van niemand, ontvang geen zakken met
fanmail. Geen reactie, dat kan ook een goed teken zijn!
Hoe denken jullie hierover?. Moet ik doorgaan of niet.
Auke Hoekstra.
0633694932
Email: a.hoekstra1@lijbrandt.nl

Grote bosgebieden produceren door verdamping meer
wolken en meer neerslag. Zo is de Veluwe een van de
natste gebieden van Nederland en dat is geen toeval.
Een volwassen boom heeft een koelingscapaciteit verge
lijkbaar met tien airco’s.
BLADGOUD
Dit is een boek van onschatbare waarde over bomen. Ge
schreven door onze bekende weerman Reinier van de
Berg. Hierin schrijft hij hoe we een bos kunnen bescher
men en bomen duurzaam kunnen aanplanten en gebrui
ken, zodat bomen en mensen in harmonie met elkaar sa
menleven.
NIEUWE STORMNAMEN
Stormen die voor gaan komen en van het KNMI de code
oranje en rood krijgen, krijgen sinds 2019 een naam.
Samen met de weerstations in Groot-Brittannië en Ier
land is de namenlijst voor seizoen 2021 – 2022 samenge
steld. De eerste naam van de lijst is Corrie, zij was de eer
ste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI. Verder geeft
het KNMI de namen Herman, Franklin en Tineke op de
lijst met namen. Tineke was in 1986 de eerste winnaar bij
de vrouwen van de Elfstedentocht.

Kopij
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 15 maart 2022
aanleveren.
Op bladzeijde 3 ziet u hoe.

IVN Oost Achterhoek

UW HUIS VERKOPEN ?
Wij komen graag vrijblijvend bij u langs,
ook ‘s avonds en op zaterdag!
Wilhelminastraat 7, Winterswijk
tel. 0543 - 53 18 80 www.rgomakelaars.nl
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Langs de Berkel in Eibergen
AUTEUR: FLORENTIEN KLOOSTERMAN

Elke dag wandelen, meestal langs de Berkel rond Eibergen.
Daar wonen wij, mijn hond en ik.

Kopij
Heeft u een aardig natuurmoment beleefd en wilt u dat
delen met anderen, stuur dat dan uiterlijk 15 maart 2022
in voor de volgende Gentiaan.
Op bladzijde 3 ziet u hoe.
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Foto's van Ria Groot-Zevert uit de omgeving

Aardster

Lankheet

IVN Oost Achterhoek
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Met Romke van de Kaa de
onderwereld in
AUTEUR: TON REERINK

Verslag van de thema-middag van IVN en KNNV in Den Diek in Lichtenvoorde zaterdag 13 november 2021.
Vooraf aanmelden, mondkapjes op (zolang je niet op je plaats zit) en QR-code checken, zitplaatsen op 1,5 meter, dat
moest allemaal weer.
Maar dan zaten we ook met 40 mensen aandachtig te luisteren naar een geboren verteller: tuinman Romke van de
Kaa, bekend van TV, krantenrubrieken en boeken.
De aanleiding voor de uitnodiging om te komen spreken was het verschijnen van zijn laatste boek “De onderwereld
van de tuin” met ondertitel ‘Van microbe tot mol’.
In dit domein zijn protisten (eencelligen), planten, dieren
en schimmels min of meer gelijkwaardige aftakkingen. De
microbioloog Carl Woese is hier de grote initiator geweest.
De mens is daarmee als zijtakje van de groep der dieren
behoorlijk op zijn nummer gezet. Met deze nederige in
stelling kan men zich gaan verdiepen in de microkosmos
die de tuin is.

Een schimmel slaat zijn draad om een aaltje om deze te vangen

Persoonlijke anekdotes zijn in zijn presentatie het smeer
middel, vaak verleiding tot glimlach of hilariteit. Zo be
gonnen we in beroemde tuinen van Engeland waar Romke
als tuinman het klappen van de zweep leerde. Verdelging
van wat niet gewenst was. DDT is heel geschikt om onge
wenste insecten te verdelgen. Goudvinken eten de bloem
knoppen op, dus die moeten dagelijks worden geschoten.
Mollen leggen het loodje als je ze wormen voert gedoopt
in strychnine. Zo was het nog in de jaren ‘70 van de vori
ge eeuw. Ondanks het ontzag dat de Engelse horticultuur
afdwong, kreeg Romke daar wel zijn twijfels. We zullen
zien dat hij intussen op het punt is beland dat hij het
liefst zo min mogelijk ingrijpt in zijn tuin.
De biologische wetenschap heeft zich tijdens het tuin
mansleven van Romke orkaan-achtig ontwikkeld. Na de
ontdekking van de rol van het DNA in de voortplanting en
de evolutie zijn de detectie en analyse van soorten im
mens uitgebreid. De indeling van alle levensvormen in de
domeinen Planten en Dieren is op zijn kop gezet. De boom
des levens heeft niet meer de mens aan de top. In nieuwe
modellen staan de domeinen Bacteriën en Archaea in be
lang naast de Eukaryoten. Eukaryoten zijn wezens waar
van de cellen een kern hebben.
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Sinds Charles Darwin ziet men de evolutie der soorten als
gedreven door mutatie en selectie door ‘survival of the
fittest’. Maar door de studie van de cellen der eukaryoten
door Lynn Margulis wordt samenwerking van organis
men als het basisprincipe gezien. Zij postuleerde dat de
bladgroenkorrels binnen plantencellen gekomen zijn
doordat cyano-bacteriën die in symbiose met deze cellen
leefden, daarin binnengedrongen zijn en verder als één
cel voortbestonden. Zo zouden ook de mitochondriën
(energiefabriekjes) in alle dierlijke cellen ooit ingebouwd
zijn. Een ontwikkeling waar wellicht een miljard jaren van
de aardgeschiedenis mee was gemoeid. Aanvankelijk wer
den haar gedachten sceptisch ontvangen, maar nu is deze
endo-symbionten theorie algemeen aanvaard.
We zouden het toch over de bodem van de tuin hebben?
Inderdaad. Doordrongen van het besef hoe onmetelijk in
gewikkeld de domeinen van de eencelligen en de wezens
van enkele micrometers al zijn, of zelfs van de groep
diertjes die niet met het blote oog te zien zijn of hooguit
twee millimeter groot, neemt de behoedzaamheid met het
ingrijpen in deze wereld toe. Als we verder inzicht ver
werven in de samenwerking die er naast strijd en profite
ren tussen al deze organismen bestaat, kan dat de effecti
viteit van ons ingrijpen in en van ons onderhoud van de
tuin alleen maar vergroten. Kennis is macht.
Allereerst kennis van de aantallen.
In één kubieke cm tuingrond zitten naast 20 nematoden
(aaltjes) een paar duizend protozoën (eencellige diertjes
zoals pantoffeldiertjes, raderdiertjes, amoeben en zweep
diertjes) een miljard bacteriën en een paar strekkende
meter schimmeldraad. Aldus Romke. Lees het nog eens
goed: in één kubieke cm.
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En al deze wezens werken samen met planten om tot een
goede recycling van mineralen uit de afgestorvenen te
komen en zo de opbouw van voedingsstoffen en nieuw
leven te garanderen. Soms lijkt die samenwerking meer
op bedreiging voor de tuinier, maar enig inzicht in de ge
compliceerdheid van het geheel kan ons behoeden voor te
drastisch ingrijpen. Of chemische bestrijding doen ver
vangen door biologische.
Dan kennis van de manier waarop de kringlopen van de
voornaamste mineralen zoals stikstof (N) , koolstof (C),
fosfor (P) en de metalen magnesium( Mg), Calcium (Ca),
kalium (K) en natrium (Na) in de bodem worden gere
guleerd.
We kunnen ervan uitgaan dat het meeste ons onbekend is.
Maar wat bekend is, is al indrukwekkend genoeg.
Een boom of struik heeft een wortelstelsel dat zich onge
veer uitstrekt als de projectie van de kruin ervan op de
bodem. Maar alle fijne uitlopers van de het wortelstelsel
zijn intens omgeven door een schimmelnetwerk dat sa
menwerking zoekt in de vorm van uitwisseling van mine
ralen tegen suikers. Het netwerk van schimmels dat zo
samenwerkt met de plant heeft algauw een straal die 10
keer zo groot is als omvang van de kruin. Meer dan 90 %
van alle planten leeft in symbiose met schimmels en zou
zonder deze schimmels niet kunnen bestaan.
Ander voorbeeld: Bodembacteriën zijn het talrijkst in de
buurt van plantenwortels. Wortels scheiden voortdurend
stoffen af die bacteriën tot voedsel dienen.

In een gram bosgrond vond men één miljoen soorten per
gram bosgrond. In wortelknobbeltjes leven bacteriën
samen met planten. Neem bijvoorbeeld de stikstofbinden
de bacteriën die de hoeksteen zijn van alle vormen van
leven. In de moderne landbouw zijn ze vervangen door
kunstmest. Maar tot welke prijs?
Vervolgens komen we op de grotere diertjes en dieren in
onze tuin.
De aaltjes, de wormen, de slakken, de insecten en de in
secteneters, zoals de mol en de egel Soms onze mede
standers bij het tuinieren, soms mede-aardbewoners die
we wensen te verdelgen. De kennis van deze dieren is
groot, maar het inzicht in hoe ermee geleefd kan worden
beperkt.
Romke van de Kaa neigt steeds meer naar verdraagzaam
heid en ontzag voor de myriaden van relaties in het leven
in de tuin. Hij heeft er ook de leeftijd voor, maar zegt niet
meer over de wereld te hoeven reizen, want er is al een
kosmos te verkennen thuis.
Het publiek applaudisseerde ruim voor deze tuinman. Lies
Jacobs-Rolden bedankte hem hartelijk onder overhandi
ging van een grote enveloppe. Wij kunnen niet anders
doen dan de lezing van zijn laatste boek over de ‘Onder
wereld van de tuin’ van harte aan te bevelen. Nog een tip:
lees ook het onlangs verschenen boek over schimmels van
Merlin Sheldrake getiteld ‘Verweven leven’. Dat geeft nog
meer kleur aan de bespiegelingen van Romke.

(advertentie)

IVN Oost Achterhoek
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Piet Schadee maakte deze foto's van Needse luchten

Buienlijn op 22 augustus 2021

Avondlucht bij de Needse molen
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Natuurbelevingen in de winter
AUTEUR: HENRI HARMSEN

Toch mooi om even je belevingen te kunnen delen met IVN-leden.
Afgelopen winter was toch een klein beetje een ouderwetse winter, 's-nachts eruit om verschillende bedrijfsterreinen
weer sneeuwvrij te maken voordat het personeel komt of er weer vrachtauto’s vastzitten en weer losgetrokken moe
ten worden. Sneeuwduinen van meer dan 1 meter aan de kant schuiven.

Toch heerlijk om een paar foto,s te maken vanuit een
heelijk warme cabine.

Af en toe een klein stukje waar je met groot materiaal niet
bij kunt met een kleine shovel, wat is dat koud op zo’n
kaal ding zonder cabine.
Rij je van het een naar het andere adres zie je de reeën
heerlijk in het zonnetje liggen.

Geen stress te bekennen. Wat een leven of is het toch
moeilijk om de kost bij elkaar te scharrelen zoals voor
deze fazantenhaan.

IVN Oost Achterhoek
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Lekker wat eten en 's-middags een kleine rondleiding als
IVN-gids, wat was het vroeger romantisch of toch niet!

Ik denk dat de romantiek ver te zoeken was, keihard wer
ken en koud. Geen tv, geen cv, geen wifi, geen internet.
Maar de natuur in om sporen te zoeken.

Heerlijk om buiten te werken en te genieten van al het
moois in welk jaargetijde dan ook.
Geniet ervan en blijf vooral gezond.
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Een oud bos
AUTEUR: ELSJE VAN DIJK

Bij ons tegenover bevindt zich een oud bos met veel dode en omgevallen bomen. Aan de ene kant is het bos heel geva
rieerd: eiken, berken, lijsterbes, vuilboom, veel hulst en zelfs een enkele beuk en 2 tamme kastanjes. De andere kant is
ooit aangeplant met Amerikaanse eik, is soortenarm, met weinig dood hout en heeft geen hoge ecologische waarde.
Een bos met veel dode bomen vormt een rijke voedselbron
voor allerhande dieren. Zo bevinden zich grote aantallen
insecten in en onder de schors of in de bast. Regelmatig
hoor je tijdens de wandeling het geroffel van een specht
die op zoek is naar een lekker insecten-hapje. Een boom
stam op de grond waar flink in gehakt is, dat is het werk
van de zwarte specht. Soms zie je ook de grote bonte
specht bezig, hoor je de groene specht lachen en als je
geluk hebt laat ook de kleine bonte specht zich horen.
Eekhoorns zie je vooral in de wintermaanden actief met
het aanleggen van voedselvoorraden. In boomholtes en in
de grond worden eikels en noten en bessen verstopt. Ze
hebben een geweldig goed reukvermogen, maar niet alles
wordt teruggevonden. Op die manier zorgen ze voor ver
spreiding van zaden en ook verjonging van het bos.
Merels eten graag de bessen van de lijsterbes, hulst en de
kardinaalsmuts. De pitjes in de bessen blijven achter en
op die manier zorgen zij ook voor verspreiding van zaden.
De laatste jaren is het aantal hulstbomen in het bos
enorm toegenomen. Komt dit door het ouder worden van
het bos? De oorzaak is mij niet helemaal duidelijk.

Berk met vraatsporen

IVN Oost Achterhoek

Oude boom met spechtgaten en ondergroei

Soorten zoals de kamperfoelie, die meer aan de rand van
het bos groeien, zijn de waardplant van de kleine ijsvo
gelvlinder. De rups vreet aan de blaadjes van deze plant,
de middennerf blijft onbeschadigd. Voor zijn overwinte
ring bouwt de rups een soort ‘capsule’ van een samenge
vouwen blad dat wordt vast gesponnen aan een tak.
Plekken met een goede struiklaag en vegetatie bieden be
scherming en beschutting. Een bos met zulke ondergroei
is bijvoorbeeld een goede bescherming voor de haas. Bij
gevaar en na een lange sprint duikt het dier het bos in om
daar zijn achtervolgers en vijanden af te schudden.
Reeën zoeken hun voedsel langs de bosrand; bladknoppen
van brandnetels, twijgjes, bessen en vruchten van allerlei
struiken vormen het hoofdvoedsel voor hen. In de lente
ook jonge blaadjes; in de herfst eikels, paddenstoelen en
noten en in de winter twijgen en knoppen.

Contrast soortenrijk en soortenarm bos
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Ree

Kuifmees

Goudhaantjes zijn met hun piepende geluidjes in de
boomtoppen te horen. In de winter zie je ze in lagere
bomen en struiken hun voedsel zoeken: je kunt deze
piepkleine vogels dan soms ook in de tuin van dichtbij
spotten.
Ook de kuifmees, een mees met een opvallende, spitse,

driehoekige kuif, foerageert hoog in de bomen, van
boomtop naar boomtop vliegend, en laat daarbij zijn ken
merkende hoge trillende zang horen. In de winter vormen
zaden van naaldbomen zijn voedselbron; in andere jaar
getijden staan insecten en bessen van bijvoorbeeld lijster
bes en meidoorn op het menu.

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

Buro Collou Looweg 10 7152AL Eibergen
E: jac@burocollou.nl T: 0545-479765 www.burocollou.nl
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(advertentie)

(advertentie)
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KNNV Vereniging voor veldbiologie
afdeling Oost-Achterhoek

IVN VERENIGING VOOR NATUUREDUCATIE
EN DUURZAAMHEID. Afdeling Oost-Achterhoek

Ook komend jaar plantenexcursies voor
leden van KNNV en IVN
IJs en Corona dienende organiseren KNNV Oost Achterhoek en het
IVN Oost Achterhoek ook in 2022 weer plantenexcursies voor
eigen leden na opgave (max. 15 personen) Opgeven kan bij T.
Croese per app of sms naar tel. 06-14063024. Op onze website is
te lezen als een excursie toch nog geen doorgang kan vinden. Ook
organiseren we een plantencursus. Zie hiervoor het artikel elders
in dit blad.
Doel is meer kennis over planten te krijgen. Daarnaast willen we meer te
weten komen over waarom planten nu juist op een bepaalde plek groeien
en kijken we naar de samenhang in het landschap. Het gaat niet alleen
om bijzondere planten. Het is ook verrassend om te zien wat een ‘gewone
berm’ voor variatie te bieden heeft. Ook gaan we inventariseren en
determineren. We pakken dan twee keer hetzelfde ‘floron-blok’. Dat is om
de verschillen in jaargetijden scherp te krijgen.
Onderstaand het (voorlopige) programma:
Datum

Onderwerp

Thema

Aanvang Startplaats

Zo.
24
april

Plantenwerkgroep
IVN/KNNV

Voorjaarsflora

10.0017.00
uur

Bosjes Ahaus. Per auto
verzamelen bij de Storm
Haitsma Mullerweg 11
Winterswijk

Zo. 8
mei

22

Plantenwerkgroep
IVN/KNNV

Inventariseren en
determineren

Zon.
12
juni
Zo. 3
juli

Plantenwerkgroep
IVN/KNNV

Zo.
31
juli

Plantenwerkgroep
IVN/KNNV

Zo 21
aug.

Plantenwerkgroep
IVN/KNNV

Heischraalgrasland
en ven vegetatie

Zo 25
sept.

Plantenwerkgroep
IVN/KNNV

Inventariseren en
determineren

Plantenwerkgroep
IVN/KNNV

Orchideeënrijke
natuurontwikkeling
bij de Baakse beek
Natuurontwikkeling
heischrale
graslanden, kleine
zeggenmoeras.
Pioniersvegetatie

13.3016.00
uur

Steengroeve, Heksenbos
Willinks Weust en omgeving.

13.3016.30
uur
13.3016.30
uur

KoffieSköpke Olde Maot;

13.3016.30
uur

Needse Achterveld.

13.3017.30
uur
13.3016.30
uur

Verzamelplaats Steengroeve,
Steengroeveweg Winterswijk
Verzamelplaats: Oude Maat 2
Zieuwent

Aaltense Goor.
Verzamelplaats; P Radstake,
N18 Varsseveld.

Verzamelplaats: Fondsche brug
Lochuizen vanaf N824 Oude
Deldenseweg nabij splitsing met
Achterveldweg
Heidehoekse vloed.
Verzamelplaats Boldijk 6, Halle

Borkense Baan en Nonnenven
Verzamelplaats Blankersweg in
de bocht bij houten hek van
Geldersch Landschap.
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Corona-maatregelen
Alle activiteiten onder voorbehoud vanwege de corona-maatregelen. Kijk op de websites of de activiteiten door
gaan en onder welke voorwaarden (aantal personen, vooraf aanmelden).

Agenda

Zondag 20 februari 2022 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Excursie: Cultuurhistorie.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats Strandbad/ Bleekweide, Winters
wijk.

Zondag 19 december 2021 IVN Oost-Achterhoek
Wandeling: Winterwandeling.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats voetbalvelden, Elshofweg 71,
7141 DH Groenlo

Woensdag 9 maart 2022 IVN/KNNV Oots-Achterhoek
Thema-avond: Natuurlijk en natuurrijk tuinieren.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: De Huve, Grotestraat 52, 7151 BD Eibergen.
Entree: € 5,00 (Leden IVN/KNNV € 3,00).

Zondag 2 januari 2022 IVN NMA
Sylvesterwandeling: Via IVN-routeapp of met gids.
Start: Vanaf 09.00 uur.
Startpunt: Boerderijmuseum De Lebbenbrugge, Lebben
bruggedijk 25, Borculo.

Zondag 13 maart 2022 IVN NMA
Stinzenwandeling op de Wildenborch .
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats voor kasteel Wildenborch, Wil
denborchseweg 20, Vorden.

Zondag 9 januari 2022 IVN NMA
Doorstapwandeling Lochem (8 km).
Start: 11.00 uur.
Startpunt: Cloeseplein/Keppellaan, Lochem.

Zondag 13 maart 2022 KNNV Oost-Achterhoek
Excursie Ratumsebeek.
Start: 13.30 uur.
Startpunt: Hoek Kremerweg/Dondergoorweg, Ratum.

Woensdag 12 januari 2022 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: Korstmossen.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61, 7101 NB Win
terswijk.
Entree: € 5,00 (Leden IVN/KNNV € 3,00).

Zondag 20 maart 2022 IVN Oost-Achterhoek
Excursie: Vogels.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Vennebulten, N18 richting Varsseveld tegen
over Radstake (bij stoplichten) linksaf, volg IVN-borden.

Zondag 16 januari 2022 IVN Oost-Achterhoek
Doorstapwandeling.
Start: 11.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats Cafe Hassink, GL Rutgersweg 41,
Noordijk Neede.
Zondag 23 januari 2022 KNNV Oost-Achterhoek
Excursie: Bomen herkennen aan de winterknoppen.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Lankheterweg 6, 7481 VM Haaksbergen.
Woensdag 9 februari 2022 IVN/KNNV Oost-Achterhoek
Thema-avond: De Tao van het landschap, een andere na
tuurbeleving.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14,
7161HE Neede.
Entree: € 5,00 (Leden IVN/KNNV € 3,00).
Zondag 13 februari 2022 IVN NMA
Wandeling: Het Grote Veld.
Start: 14.00 uur.
Startpunt: Parkeerplaats langs de N346 bij km paal 10.00
aan de weg Lochem-Zutphen.

IVN Oost Achterhoek

Zaterdag 26 maart 2022 KNNV Oost-Achterhoek
Geologische fietsexcursie rondom Winterswijk.
Start: 13.30 uur.
Startpunt: Theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11, 7101
BX Winterswijk.
Zondag 10 april 2022 IVN NMA
Excursie: Weidevogels.
Start: 09.30 uur.
Startpunt: De stuw bij ‘t Besselink bij camping Groot Bes
selink, Lage Lochemseweg 31C, Almen.
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).

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
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Hoveniersbedrijf:
- Aanleg
- Renovaie
- Onderhoud van tuinen
Groencentrum:
- Ruim assoriment planten
- Gereedschap
- Cadeaushop

Hoeninkstegge 5 Winterswijk Meddo 0543-569302

