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Afdeling Markelo

GOED OM TE WETEN
Bestuur
Voorzitter

Jetty Dorresteijn
Looikolkstraat 17, 7451 EP Holten

 0548 36 26 20
@ jetty.dorresteijn@concepts.nl

Secretaris

Marianne Ketting
Grotegoorsdijk 4, 7475 PJ Markelo

 0547 36 12 07
@ fam-ketting@kpnplanet.nl

Penningmeester

Annet Eertink
Wansink 37, 7475 DR Markelo

 0547 36 16 63
@ jeertink@caiway.nl

Bestuurslid

Vacant

Coördinatoren
Wandelingen

contactpersoon: Jetty Dorresteijn

zie boven

Natuurbeleving

Sylvia Haan-Nassette
Vennekesweg 8, 7475 CG Markelo

 0547 36 27 47
@ haan.nassette1@gmail.com

Fietstochten

Sylvia Haan-Nassette

zie boven

’n Witten

contactpersoon:
Joke Vosman-Selker
Worsinkweg 12, 7475 TW Markelo

 0547 36 14 50
@ joke@vosman.org

Jeugd

Jetty Dorresteijn

zie boven

Scholen

Jetty Dorresteijn

zie boven

Promotie

vacant

‘De Groene Hof’

Joke Vosman-Selker
Worsinkweg 12, 7475 TW Markelo

 0547 36 14 50
@ joke@vosman.org

Ledenadministratie

Marianne Ketting

zie boven

Contributie

Colofon

leden
huisgenootleden
jeugdleden
donateurs

€ 20.-- per
€ 10.00 per
€ 5.-- per
€ 12.50 per

jaar
jaar
jaar
jaar

Natuurlijk is een hogere bijdrage altijd welkom.
Contributie en donaties kunt u overmaken op
girorekeningnummer: NL 59 INGB 0004 2526 99,
t.n.v. IVN Vereniging voor Natuur en Milieueducatie te Markelo
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij
de secretaris te geschieden voor 1 december van het
lopende jaar.

----------------------------------------------------ADRES

HOCHHUISJE, W. GÖTTELAAN 3
7475 CJ MARKELO

WEBSITE

WWW.IVN.NL/MARKELO

E-MAIL

IVNMARKELO.SECR@GMAIL.COM

‘Op het Natuurpad’ is een uitgave van IVN
afdeling Markelo. Het verschijnt 4 maal per
jaar.
Redactie:
Sylvia Haan-Nassette
Jetty Dorresteijn
Reijer Dorresteijn (eindredactie)
E-mail adres: r.dorresteijn@concepts.nl

----------------------------------------------------Het volgende nummer van ‘Op het Natuurpad’
verschijnt 1e helft van juni 2016.

Kopij kan ingeleverd worden bij
het Hochhuisje, W. Göttelaan 3, Markelo,
of via e-mail: r.dorresteijn@concepts.nl

uiterlijk 15 mei 2016

Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving

VAN DE BESTUURSTAFEL

A

ls ik dit schrijf lonkt de lente, maar het is toch nog een beetje winter en ik denk dat dat goed is.
Toen het midden januari al 15 graden werd moest ik steeds denken aan al die dieren die normaliter in
winterrust verkeren, maar nu door de warmte wakker werden zoals bijv.de vlinders, vleermuizen en
amfibieën? Hoe kom je in zo’n periode aan genoeg voedsel om verder te kunnen? En wat te doen als het
weer koud wordt? Weer in winterslaap gaan lukt meestal niet of kost weer extra energie. Gelukkig kwam er
een eind aan die ‘warmtegolf’ en beleven we nu een winterperiode.
Door het mooie winterweer voel ik me net een zonnecollector, hoe meer zon, hoe meer energie.
Bij IVN Markelo hebben we ook meer energie gekregen. We schreven in ons vorig ledenblad al dat twee
leden, te weten Henk Nijhuis en Helga van der Plas, zich hebben aangemeld om actief mee te gaan doen bij
IVN Markelo.
Henk, oud-onderwijzer, is direct in december aan het werk gegaan en draait al volop mee met de jeugdgroep en de activiteiten bij de scholen en wordt ook fietsgids.
Helga gaat straks als natuurgids meedoen.
Verderop in dit blad kunt u meer lezen hoe en waarom Henk tot dit besluit is gekomen.
Wellicht spoort dit verhaal andere leden aan dit voorbeeld te volgen!
In de afgelopen maanden is de enige buitenactiviteit de plantenjacht geweest, maar in het Hochhuisje hebben we heel wat uurtjes ‘educatie en knutselen’ met de jeugd achter de rug.
Ook bij de scholen is er weer een ronde uilenballen pluizen gehouden.
Samen met IVN Rijssen hebben we in jan/februari de roofvogelcursus (4 avonden) gehouden en deze moet
nog worden afgesloten met een veldexcursie op 5 maart.
Onze gezamenlijke lezing met IVN Diepenheim over vlinders en libellen op 3 maart zal bij het uitkomen van
dit blad inmiddels ook al gehouden zijn.
In het bestuur zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering die
we op woensdag 23 maart houden. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.
Verderop in dit blad vindt u de agenda + notulen.
Zoals eerder aangekondigd ontvangen de meeste leden en donateurs vanaf heden Op het Natuurpad digitaal. Voor degenen die geen e-mail hebben/gebruiken wordt nog een papieren versie gedrukt en bezorgd.
Ik wens u een mooi voorjaar toe. Geniet van de natuur.
Dit kunt u ook samen met IVN Markelo doen op
zondag 20 maart tijdens de voorjaarsexcursie over het Weldam en
op dinsdagmiddag 3 mei bij de voorjaarsfietstocht. Zie agenda.
Namens het bestuur
Jetty Dorresteijn
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VAN DE REDACTIE
Deze uitgave staat ook en vooral in het teken van de ALV op 23 maart
a.s., getuige de agenda hiervoor en de notulen van de vergadering van
vorig jaar.
Verder kun je te weten komen hoe gekko’s over het plafond kunnen lopen, dat je ook op planten kunt jagen, wie Henk Nijhuis is, welke geluiden de verschillende soorten padden en kikkers maken en wanneer,
en wat de jeugd gedaan heeft bij de Veldmuizen en op de scholen.
Weer voor elk wat wils dus.
Veel lees- en kijkplezier met deze eerste uitgave van “Op het Natuurpad”
van 2016, al dan niet digitaal en/of in kleur, dan wel zwart-wit
Reijer Dorresteijn

ACTIVITEITENKALENDER
MAART

– JUNI 2016

Woensdagmiddag 9 maart
IVN-jeugdgroep “de Veldmuizen”
Natuurbeleving op de Borkeld
Zondagmiddag 20 maart - voorjaarswandeling over het landgoed het Weldam.
Start : 13.30 uur vanaf de hoofdpoort aan de Diepenheimseweg , Markelo.
Activiteit samen met IVN Diepenheim.
Zie meer info verderop
Woensdag 23 maart - Algemene Ledenvergadering
20.00 uur in het Hochhuisje
Woensdagmiddag 13 april
IVN-jeugdgroep “de Veldmuizen”
Thema: bodem + bodemdieren
Dinsdagmiddag 3 mei
Voorjaarsfietstocht.
Start 13.30 uur vanaf Infocentrum Markelo. Goorseweg 1, Markelo
Het voorjaar is bij uitstek geschikt voor het maken van een mooie fietstocht en te genieten van alle frisse
geuren en kleuren.
Woensdagmiddag 18 mei
IVN-jeugdgroep “de Veldmuizen”
Nestkastonderzoek

Zie voor meer informatie ook onze website:
www.ivn.nl/markelo
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Markelo, maart 2016.
Aan al onze leden en donateurs,
Het bestuur van IVN-Markelo nodigt u uit voor het bijwonen van een
ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP WOENSDAG 23 MAART 2016 OM 20.00 UUR
IN HET HOCHHUISJE, W. GÖTTELAAN 3, MARKELO
Agenda
1
2
3
4
5a
b

Opening
Vaststelling agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen Algemene Jaarvergadering d.d. 25 maart 2015 (bijgevoegd)
Jaarverslag 2015
Financieel overzicht 2015 en begroting 2016 + toelichting

Werkgroepleden ontvangen het jaarverslag en het financieel overzicht + begroting digitaal.
Andere belangstellenden kunnen deze stukken vooraf opvragen of een digitale versie aanvragen bij de
secretaris Marianne Ketting.
Vragen over het financieel verslag en begroting dienen vóór 19 maart schriftelijk ingediend
te worden bij de penningmeester Annet Eertink.
c
d
e
6

Verslag kascontrole-commissie
Benoeming kascontrole-commissie
Vaststelling contributie voor 2016/2017.
Bestuursverkiezing

Huidige bestuurssamenstelling:
Jetty Dorresteijn,
Marianne Ketting,
Annet Eertink,

voorzitter
secretaris
penningmeester

: aftredend maart 2017
: aftredend maart 2016,
: aftredend maart 2017

Voor de vacature secretaris of bestuurslid kunt u zich melden bij het bestuur.
Kandidaten kunnen zich vóór 19 maart aanmelden bij het bestuur.
7

Vrijwilligersuitje

8

Jubilarissen

9

Rondvraag en sluiting

Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING IVN MARKELO D.D. 25 MAART 2015
Aanwezig:
bestuursleden: Jetty Dorresteijn (voorz.), Annet Eertink (penn.) Marianne Ketting (secr.) , Dianne Hendriksen.
leden/donateurs: Joke Vosman, Herman Koetsier, Reijer Dorresteijn, Richard Veenstra, Sylvia en Henk Haan,
Hieke Bokkinga en Jaap en Marry Bogaard.
Afgemeld: mw. Schipper, Jan Willem Geerligs.
1. Opening:
Jetty Dorresteijn heet allen hartelijk welkom.
- In het bijzonder Sylvia en Dianne dat ze hier aanwezig kunnen zijn na hun opnames in het ziekenhuis.
Wij wensen hen namens allen een volledig herstel.
- In onze nieuwjaarsbijeenkomst hebben we al stil gestaan bij het overlijden van Nel Soonius. Niet iedereen, nu aanwezig, was op deze avond. Daarom nu aan het begin van deze vergadering 1 minuut stilte,
om Nel te herdenken. Het bestuur ervaart het wegvallen van Nel als een groot verlies.
2. Vaststelling agenda:
Geen toevoegingen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken: Geen.
Mededelingen:
1.Uit de ziekenboeg:
- Johan Beld krijgt donderdag 26 maart een pacemaker.
- Van anderen gehoord dat Bennie Schreurs vorige week een nieuwe lever heeft gekregen.
2. Vanuit de laatste bestuursvergadering:
3. Vergoeding fietsgidsen wordt € 5,- per tocht. Voorstel was € 3,-, in de vergadering wordt besloten dit te
verhogen naar € 5,-.
4. IVN Markelo is donateur geworden van St. Schaapskudde Hof van Twente.
5. Er is nog geen activiteitenfolder gemaakt, omdat het nog niet duidelijk is welke fietstochten er
dit seizoen doorgaan en omdat er weinig publieksactiviteitenzijn dit jaar.
Fietswerkgroep: voor de zondagtocht (26 april) is geen begeleiding beschikbaar. Er zijn 2 avond- en 3 dinsdagen waarop gefietst wordt. Geen folder maar poster en persbericht. Marianna Ketting zal aan VVV doorgeven dat de fietstocht van 26 april vervalt.
Jetty kan eventueel bijspringen bij de fietswerkgroep.
Ervaring leert dat de meeste mensen de activiteiten via de krant lezen.
6. IVN Markelo is benaderd door de gemeente over vleermuisdeskundigheid n.a.v. maatregelen die men
moet nemen i.v.m. de aanwezigheid van vleermuizen in het te slopen pand van Coberco.
Ben Hilderink, vleermuisdeskundige van IVN Haaksbergen, en Jetty Dorresteijn praten mee in dit proces.
Ingenieursbedrijf Aveco de Bondt heeft een zgn quickscan uitgevoerd. Hieruit bleek dat er mogelijke vaste
rust-en of verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. De vondst van vleermuisuitwerpselen versterkte
deze conclusie.
Het is dus noodzakelijk nader onderzoek te doen. Dit gebeurt in 2 monitoringsrondes in mei-juni en 2 in
augustus-september. Als blijkt dat er werkelijk vleermuizen zitten wordt er een aanvraag van een flora-en
faunawet ontheffing gestart. Dit duurt dan wel weer een paar maanden, dus daarom kan er pas begin volgend jaar worden gesloopt.
Men begint nu met tijdelijke maatregelen door het plaatsen van tijdelijke vleermuiskasten en later na de
sloop moeten er duurzaam potentieel geschikte locaties worden gerealiseerd.
De procedure van het plaatsen van tijdelijke kasten is al gestart.
13 maart hebben Ben en Jetty met dhr. Bouwmeester (ecoloog Aveco de Bondt) een aantal locaties uitgezocht om verschillende kasten te plaatsen. Er worden 12 kleine paarverblijfkasten en 4
kraam/zomerverblijven geplaatst. Er ligt een uitgebreid verslag dat kan worden ingezien na de vergadering.
Zou het zinvol zijn om deze zomer wat aandacht te geven aan het onderwerp vleermuizen:
- verhaal over het leven van de vleermuis in ons krantje
- publiekslezing in bijv. het Beaufort (door Ben Hilderink?)
- vleermuisexcursie(s) (vanuit Hochhuisje eventueel naar Coberco?) of op andere plekken
(Hoestinkshof naar Stokkum)
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De aanwezige leden vinden de wetten wel ver gaan en staan daar niet achter. Het is vervelend dat wij als
IVN-ers daarop aangekeken worden. Daarom wellicht middels een publiekslezing dit onder dat aandacht van
de Markeloërs brengen.
Vanuit de vergadering: geen mededelingen.
4. Notulen ALV 2014 d.d. 26 maart 2014
N.a.v.
Punt 6B : Nel zat namens het bestuur in het Stichtingsbestuur Vrienden van IVN Markelo.
Marianne zal nu plaats nemen in het Stichtingsbestuur. Marianne heeft een KvK formulier getekend en Jan
Willem zal dit naar de KvK sturen.
De notulen worden als zodanig vastgesteld. Met dank aan de secretaris.
5A. Jaarverslag 2014
De werkgroepleden willen voor de volgende keer graag een geprint exemplaar ontvangen. Even van te voren navragen voor wie wenselijk.
Opmerking: Bogaard is met één O.
Met dank aan de mensen die hieraan meegewerkt hebben.
Het verslag wordt aan belangstellenden uitgedeeld.
5B. Financieel overzicht 2014 en begroting 2015 + toelichting
Keurig overzichtelijk verslag.
Uitleg door Annet + Reijer.
- Opbrengst van de jeugd is exclusief de contributie wat voorheen wel werd meegeteld in deze post. Sylvia
vraagt of je dit bedrag niet beter niet kunnen splitsen. Omdat er al zoveel potjes zijn zo laten.
Vragen?:
- Gift scouting staat onder de giften.
- Promotiemateriaal opbrengst is wat er wordt verkocht aan boekjes ed.
- Waarom zitten we bij de ING = niet duurzaam? Wij sparen bij de ASN.
Dit is zo besloten omdat veranderingen veel tijd en vooral veel gedoe geven!
- Waarde Hochhuisje is 3 jaar geleden bekeken i.v.m. verzekering. Daarom destijds een nieuw slot.
Het financieel verslag en de begroting voor 2015 wordt als zodanig vastgesteld. Met dank aan de penningmeester + adviseur.
5C. Verslag kascontrole-cie
Joke Vosman en Hieke Bokkinga hebben de kas gecontroleerd.
De commissie stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiele beleid. De vergadering stemt hiermee in.
5D. Benoeming kascontrole-cie
Joke Vosman treedt af en de voorzitter bedankt haar voor haar tijd en inzet.
Sylvia was reserve kan nu toe treden. Hieke en Sylvia vormen de kascontrolecommissie.
Dianne Hendriksen wil reserve-controlecommissielid worden.
5E. Vaststelling contributie voor 2016.
De afdracht in 2016 wordt € 10,- i.p.v. € 8,75.
Het bestuur ziet geen reden om de contributie te verhogen.
6. Bestuursverkiezing
- Dianne treedt nu af als bestuurslid. Jetty geeft een toespraak en Dianne ontvangt voor haar inzet een bos
bloemen en bon.
- Kandidaten voor een bestuursfunctie hebben zich niet gemeld.
- Ook op onze oproep in ons krantje om als ‘aspirant-bestuurslid’ mee te denken is tot nu toe geen reactie
gekomen. We gaan nu door met een minimale bezetting!
We proberen van alles nog te doen om mensen actief bij het IVN te laten worden, maar het blijft moeilijk.
Mensen zijn wel enthousiast, maar hebben vaak geen extra tijd.
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7. Vrijwilligersuitje
Jan Willem heeft een leuk idee en zal hier nog op terugkomen.
Ideeën: uitjes via de postcodeloterij, wandeling Lutterzand, Natura Docet.
8. Jubilarissen
Volgens de gegevens zijn er 2 jubilarissen (ieder 25 jaar lid)
Sylvia Haan en Jetty Dorresteijn. Beiden in 1990 lid geworden, maar wat later (na 1996 ) actief geworden.
Beide dames ontvangen een toespraak, een speld, een bos bloemen en een memobord met wenskaarten.
IVN Markelo is heel blij met deze actieve dames.
9. Rondvraag en sluiting
- Wie heeft ruimte in zijn vriezer om een doos uilenballen te bewaren voor het IVN?
Zijn gesteriliseerd en goed verpakt!
Sylvia zal informeren of meneer Bep aan de Koemweg misschien nog ruimte heeft.
Om 22.10 uur wordt de vergadering door Jetty gesloten. Er wordt nog een borrel en een hapje genuttigd ter
ere van de jubilarissen. Kortom een gezellige afsluiting van deze vergadering.

Getekend:
Voorzitter

Notulist:

*************************

EINDEJAARS PLANTENJACHT 2015
(FLORISTISCH ONDERZOEK NEDERLAND)

O

ok dit jaar deden we mee met de eindejaarsplantenjacht .
Op dinsdag 29 december zijn we met een 7-tal dames op stap geweest, waarvan 2 collega-IVN-ers
uit Rijssen. In het persbericht stond dat we een korte stevige wandeling van ca. 1 uur zouden maken
rond de Markelose Berg. Mooi niet gelukt, want stevig doorstappen was er niet bij!
Al direct bij onze start vanaf Het Infocentrum aan de
Goorseweg vonden we bloeiende planten in plantsoentjes, rommelhoekjes en gewoon langs de zijkanten
van de straten. Van snelheid was dus geen sprake.
Menig Markeloër heeft vast gedacht: ‘Wat doen ze
daar toch?’
Het ‘achterstallig onderhoud’ leverde een aantal mooi
bloeiende planten op en is geen, zoals door velen
genoemd, onkruid!
Het rondje Markelose Berg viel wat aantal bloeiende
plante betreft tegen. De meeste vonden we daar langs
de akkerranden.
Na bijna 2 uur lopen waren we weer terug.
We waren tevreden over onze vangst: 29 planten en 3 struiken die in bloei stonden.
Het was het heel gezellig zo met elkaar. Eigenlijk zou je dat iedere maand een keer moeten doen en dan op
verschillende routes. Wie doet ermee?
Jetty Dorresteijn
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HALLO IVN LEDEN AFDELING MARKELO
Markelo, 24-2-2016.
Ik wilde mij (op verzoek van Jetty) even voorstellen aan jullie.
Mijn naam is Henk Nijhuis.
Dat ik mij moet voorstellen komt omdat ik, hoewel ik wel meer dan 30 jaar lid van het
IVN afdeling Markelo ben, ik nooit actief ben geweest binnen het IVN.
Druk met werk, hobby’s, sporten en gezin waren daar de oorzaak van. Intussen volgde ik het IVN natuurlijk wel via jullie blad en berichtjes in de krant. Ook je liefde voor
de natuur kun je natuurlijk beleven zonder op bijeenkomsten te komen. De educatie
kon ik kwijt door mijn werk als onderwijzer van een basisschool in Goor.
Nu is daar verandering in gekomen. Ik ben 2 december 2015 met pensioen gegaan na
bijna 43 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs.
Tegelijkertijd kwam er een schrijven van het bestuur van het IVN dat ze mensen nodig hadden voor activiteiten. Voor de jeugd- en fietsactiviteiten konden ze nog wel vrijwilligers gebruiken en op allebei heb ik toegezegd.
We gaan kijken of ze wat aan me hebben en of ik het leuk vindt. Dat laatste zal wel los lopen. Met educatie
aan kinderen heb ik wel wat mee i.v.m. mijn vroegere baan en fietsen, fietsvakanties is altijd een liefhebberij
van mij geweest. Maar de tijd zal het leren.
Tot nu toe is het allemaal leuk en ik rol wat de werkgroep jeugd betreft in een soepel draaiende organisatie
waar alles prima geregeld is en veel materiaal om educatie aan kinderen te geven aanwezig is.
De fietstochten komen deze zomer nog, maar ik twijfel er niet aan dat dit door de vele jaren ervaring van de
mensen die het organiseren ook prima functioneert. Vorig jaar heb ik samen met mijn vrouw met één van
deze tochten meegefietst en ik kan het een ieder aanbevelen.
Tot zover het verhaal over mij; kom ik jullie binnenkort met IVN activiteiten tegen dan weet je waarom.

ZONDAG 20 MAART 2016
IVN-VOORJAARSEXCURSIE OP LANDGOED HET WELDAM
Een wandeling op het landgoed het Weldam is
altijd een genoegen, maar vooral in het vroege
voorjaar is het volop genieten van de grote
hoeveelheden stinsenplanten die daar te bewonderen zijn.
Landelijk gezien is het Weldam beroemd vanwege de uitgebreide vegetatie van lenteklokjes.
Behalve aan deze opvallende voorjaarsbloeiers, zal ook aandacht geschonken worden allerlei voorjaarsverschijnselen zoals uitlopende
knoppen van heesters en bomen en niet te
vergeten de uitbundige voorjaarsvogelzang.
De wandeling wordt begeleid door gidsen van
IVN Markelo en Diepenheim.
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ERVE “ALLDRIK”
Biologisch, Dynamisch, Zorgzaam en Persoonlijk!

…… VOOR HAPPINESS!
 Biologisch Dynamische Groente- en FruitTassen: week-abonnement; losse tas; los
groente en fruit
 Natuurtocht te paard en/of (huif)kar met
Friezen
Nieuw vanaf voorjaar 2010:
 Biologische scharreleieren: van eigen kippen
 Mountainbike startlocatie: verhuur en
coaching voor prachtige natuurtochten, ook
m.b.v. GPS
 Dagopvang/Coaching van mensen met
beperking
Dagopvang is gericht op kinderen en volwassenen met
PDD-NOS, ADHD of een aan autisme verwante
beperking. Deze activiteiten begeleiden wij met een
exclusieve en persoonlijke 1:1 coaching.

INFORMATIE:
 0547-260550 of h.v.d.giesen1@kpnplanet.nl,
Potdijk 16, Markelo (tegenover Herberg “de Pot”).

HIER

HAD

UW

ADVERTENTIE

KUNNEN

STAAN!!!

Bruiloften & Partijen
Diners & Buffetten
Kegelen & Indoor Midgetgolf
I-SHI-YAKI
Catering
Groepsaccommodatie
Graag tot ziens!
Ineke en Dinant Nijland
Stationsstraat 28 7475 AM MARKELO
0547 – 361292
www.de-haverkamp.nl

De start van deze wandeling is om 13.30 uur vanaf de hoofdpoort van het landgoed gelegen aan
de Diepenheimseweg tussen Goor en Diepenheim.
De excursie duurt ongeveer 2 uur.
Deelname is gratis, een vrijwillige gift is welkom.
Meer informatie tel. 0548 362620. www.ivn.nl/markelo

EEN GEVELTOERIST IN HUIS

E

r zijn nogal wat dieren, die in de loop der eeuwen onze huizen permanent of tijdelijk als onderkomen
hebben uitgekozen. Zulke ongenode gasten worden door ons evenwel niet altijd op prijs gesteld. Dat
geldt bijvoorbeeld voor ongenode gasten uit de dierenwereld, die ons kunnen bijten of steken of op
een andere manier onze gezondheid belagen. Te denken valt aan vlooien, luizen en ander akelig gespuis.
Wij hebben evenmin veel op met dieren, die het op onze etenswaren gemunt hebben, zoals verschillende
soorten mijten, kakkerlakken en mieren, alsmede ratten en muizen. Ook dieren, die in textiel leven zoals de
larven van kleren- en pelsmotten, of dieren, die het op hout hebben voorzien en daarin gangen uitknagen of
gaatjes boren zoals boktorren en schorskevers om er maar een paar te noemen, worden door ons niet op
prijs gesteld. De reden hiervan is, dat ze ons heel wat last en ergernis bezorgen, nog afgezien van de materiële schade die ze maken.
Niet alleen maar kommer en kwel!
Komen er ook dieren in huis voor, zult u zich misschien afvragen, die ons geen last bezorgen, maar daarentegen nuttig voor ons zijn?
Wel, die zijn er inderdaad! En met één daarvan, een rustige, een zich bescheiden en onopvallend gedragende en zelfs nuttige medebewoner wil ik u graag kennis laten maken. Ik ontmoette hem of haar tijdens mijn
verblijf in oktober in de Algarve, in het zuiden van Portugal. Ik bracht toen een paar weken door samen met
mijn vrouw bij onze dochter, die daar met haar man een gastencomplex in Algoa, gelegen nabij de zuidkust
bewoont en beheert.
De temperatuur was daar toen zodanig, dat je tegen de avond nog buiten kon zitten. We zaten dan op het
terras met aan weerszijden verlichting aan de muren in de vorm van een buitenlamp. Vlakbij één van die
lampen hing een grote spiegel en tegen de tijd, dat er flink wat nachtbrakers in de vorm van muggen, motjes, krekels en spinnen zich in de lichtbundel van de lamp verzameld hadden, verscheen van achter de spiegel een wat plomp uitgevallen, zo’n tien à twaalf cm groot hagedisachtig diertje. Door zijn asgrijze tot lichtbruine kleur met onduidelijke dwarsbanden over zijn lijf en staart, zou het diertje tegen de schors van een
boomstam nauwelijks opvallen, maar tegen de wit gesausde muren van het terras, stak het duidelijk af en
viel nogal op door zijn grote en brede kop met afgeronde snuit.
Verbrede vingers en tenen met hechtnapjes
In tegenstelling tot de meeste hagedissen waren de vingers
van de “geveltoerist” verbreed en aan de onderzijde voorzien
van meerdere overdwars lopende rijen lamellen. Die lamellen
bestaan uit een ontelbaar aantal kleine, fijne haartjes. Deze
microscopisch fijne haartjes kunnen zich aan de fijnste oneffenheden van een oppervlak vasthaken. Dank zij deze voorziening kunnen deze diertjes met gemak tegen verticale muren
omhoog en omlaag klimmen. Zelfs normaal glas vormt geen
belemmering voor hen. Omdat dergelijk glas voldoende oneffenheden bezit kunnen ze zich ook daarop verplaatsen. Ik heb
ze zelfs langs het plafond zien rennen.
De verklaring voor de werking van die hechtinrichtingen, die
zo’n belangrijke rol spelen bij het klimmen, heeft de wetenOnder de poten van gekko's zitten zogenaamde
schap heel wat hoofdbrekens gekost. Men heeft ze ten onsetae of hechtlamellen, haartjes van een paar
rechte voor zuignapjes gehouden en men heeft ook gedacht,
nanometer dikte, die dankzij de Van der Waalsdat een kleefstof voor de hechtwerking verantwoordelijk zou
kracht 'plakken' aan de moleculen van een oppervlakte. Het mooie hiervan is dat ze alleen plakken
zijn. Voor de opvatting dat het dier zich met zijn vingers en
als ze onder een bepaalde hoek op het oppervlak
tenen zou vastzuigen, ontbreekt echter ieder bewijs en van
worden gezet, en meteen loslaten als ze in een
een kleefstof of van een klier die die een kleverige stof zou
andere richting worden weggeschoven. Op deze
afscheiden is evenmin sprake. Wel zit er aan zijn derde en
manier verspilt een gekko nauwelijks energie bij
vierde teen een scherp nageltje, dat ook meehelpt bij het
het voortbewegen over een verticaal oppervlak.
vastklampen aan een enigszins oneffen ondergrond. Het feit
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dat het diertje zich niet aan speciaal geslepen glas kan vasthechten, is het beste bewijs dat er geen sprake
kan zijn van een kleefstof of van zuignapjes, want dat zou dan juist wel mogelijk moeten zijn.
Aan het lopen over muren hebben de hagedisachtige diertjes hun naam ‘Muurgekko’ te danken in het Nederlands, ‘Mauer Gecko’ in het Duits en ‘Wall Gecko’ in het Engels. Zij behoren tot de grote reptielen familie van
de Gekko’s, waartoe in tropische regionen ook andere bij oud-Indië-gasten en KNIL militairen welbekende
muurbewoners als de Tjitjaks en Tokeh (Gecko Gekko) behoren.
Muurgekko’s hebben katteogen
Dat muurgekko’s overwegend in de schemering en ’s nachts actief zijn, komt ook to uiting in de bouw van
hun ogen, waarbij de afwijking in de bouw van hun pupillen het meest opvalt. Net als bij het oog van een
kat is de pupil van de muurgekko overdag tot een verticale spleet samengetrokken om zich in het donker tot
een cirkel te verbreden
Tong voor vele functies bruikbaar
De Muurgekko gebruikt zijn tong als ruitenwisser om zijn grote ogen schoon te vegen. Ook de lamellen aan
zijn vingers en tenen, die zo’n belangrijke rol spelen bij het klimmen, worden door de tong vrijgehouden van
stof, vuildeeltjes en andere ongerechtigheden, die de werking van die lamellenongunstig beïnvloeden. In dat
geval doet de tong dus dienst als stofzuiger. Ten slotte doet de tong ook dienst als zintuigorgaan. Door de
tong uit te steken worden geurdeeltjes uit de omgeving verzameld. Als vervolgens de tong in de bek wordt
teruggetrokken en langs het zgn. orgaan van Jacobson in het verhemelte wordt bewogen, worden die geurdeeltjes geanalyseerd zodat de gekko met zijn tong kan ruiken.
Muurgekko’s besluipen hun prooi als een kat
Bij het bemachtigen van hun prooi vertrouwt de Muurgekko voornamelijk op zijn uitstekende gezichtsvermogen, dat hem in staat stelt om op enige afstand een mug of een motje, zelfs als dit stil zit, nog op te
merken om er vervolgens sluipend als een kat op af te gaan. Vaak wordt de in het vizier genomen prooi pas
op het laatste moment met een sprongetje verschalkt.
“Safety first” is het devies van de Muurgekko
Als hij zichzelf bedreigd voelt, rept de gekko zich zo snel
mogelijk naar een veilige schuilplaats; “buitenshuis” een
rotsspleet of een holletje onder een stapel hout of stenen en
“binnenshuis” een spleet of scheur in een muur.
Het valt niet mee om een Muurgekko te pakken te krijgen.
Dat ik er op de foto toch eentje in mijn hand houd, komt
omdat er zich een om onverklaarbare redenen in de auto op
het voorterrein had verstopt en die we bij het openen van
het portier ontdekten en te pakken kregen. Gelukkig hield hij
zijn staart vast. Veel hagedissen doen namelijk afstand van
hun staart als ze zich door een vijand plotseling en ruw bij
dat lichaamsdeel worden beetgepakt.
Zelfamputatie als redmiddel
Door zij staart op te offeren heeft al menige hagedis het
vege lijf weten te redden. Terwijl de vijand afgeleid wordt
door de afgebroken staart, die nog enige tijd blijft kronkelen,
Deze Muurgekko werd niet van een muur “geplukt”, maar als verstekeling uit een geparkeerde
gaat de hagedis er zo snel mogelijk vandoor en probeert zich
auto in de kraag gegrepen.
zo in veiligheid te stellen.
Foto: Karin van de Burgt
Is die zelfamputatie nou niet naar voor het dier, zult u zeggen. Overleeft hij die ingreep wel? We weten natuurlijk niet wat het dier voelt, maar ernstige gevolgen heeft
de breuk als regel niet. Hoe gek het ook klinkt, maar het lichaam van de gekko is op dat afbreken gebouwd.
Op verschillende plaatsen ligt in de staart een breuk kant en klaar, die precies door het midden van wervel
loopt. Die breuk ontstaat dus niet tussen twee wervels in; hij gaat juist dwars door een wervel heen. Direct
als de staart is afgebroken, trekken de spieren zich op de plek van de breuk samen, zodat er geen druppeltje bloed naar buiten komt. De verloren gegane staart groeit als alles goed gaat, weer aan, maar in de
nieuwe staart worden geen nieuwe breukplaatsen meer aangelegd. Als de staart dus afbreekt bij een breukplaats, die het dichtst bij het lichaam ligt, kan de gekko na de regeneratie zijn staart niet meer afwerpen.
Gebeurt het op een breukplek, die wat verder van het lichaam afligt, dan houdt het dier het vermogen om
het kunststukje nog eens te herhalen. Soms breekt de staart niet helemaal af, maar knikt alleen maar. De
gekko reageert dan alsof hij zijn staart kwijt was en op de “halve breuk” ontwikkelt zich een tweede staart.
Er bestaan zelfs foto’s van een gekko met drie staarten.
Voortplanting
De voortplanting van de Muurgekko vindt plaats door eieren, meestal twee per legsel. De eieren bezitten
een perkamentachtige schaal, die later verhardt. Gelegd worden de eieren vaak onder boomschors en in
houtspleten en in gaten en scheuren van muren, alsmede op andere verborgen plaatsen.

-9-

Het rijpen van de eieren neemt meerdere maanden in beslag.
Verspreiding en leefgebied
De Muurgekko komt voor in het westelijk deel van het Middellandse Zeegebied tot in Dalmatië; het meest in
de kustgebieden van Spanje en Portugal. Verder op de Ionische eilanden en op Kreta. Ook in het oosten van
Afrika komt hij voor.
We kunnen de Muurgekko aantreffen op muren, rotsklippen, onder de schors van bomen en zoals we gezien
hebben op de muren van huizen, hotels en pensions, daar meestal in de buurt van lichtpunten.
Bang hoeven we daar niet voor hen te zijn. Hij bezorgt ons geen overlast, maar gaat rustig en onopvallend
zijn gangetje en maakt zichzelf verdienstelijkdoor het opruimen van ongewenste gaste. Kortom, mocht u nog
eens oog in oog komen te staan met een Muurgekko, bewonder dan zijn klimkunsten en laat hem verder
met rust.
Gerard van de Burgt
Geraadpleegde literatuur:
 Elseviers Reptielen en Amfibieëngids: E.N. Arnold, J.D. Burton, D.W. Ovenden; Elsevier Amsterdam
 Reptielen en Amfibieën in West Europa; Hans Hvass; Moussault Amsterdam
 Spectrum Dierenencyclopedie; Deel 2, nr. 24 Gekko; Uiteverij het Spectrum, Utrecht, Antwerpen.

NOG EEN KEER DE BIDSPRINKHAAN

Bidsprinkhaan klaar om toe te slaan en een prooi
tussen de rijen doorns van scheen en dij te klemmen.
Let ook op de kleine driehoekige kop met de grote,
zijwaarts geplaatste ogen.
Foto: Jet van de Burgt

Bidsprinkhaan – vrouwtje
Foto: Jet van de Burgt
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IVN Jeugdgroep ‘De Veldmuizen’
Hallo jongens en meisjes,
Het is al weer maart en we hopen dat we de volgende keren weer lekker naar
buiten kunnen. We proberen in ieder geval in de maand maart een keer op een
gunstige vrijdagavond naar de paddentrek in Holten te gaan kijken. Let dus goed
op de e-mail, want bezoek aan de paddentrek kan pas vlak van te voren afgesproken worden.
We hebben de afgelopen 3 keer in het Hochhuisje gezeten. Verder zijn er weer 2 nieuwe veldmuizen
bij gekomen. Een grote en een kleine Veldmuis.
De kleine is: Karlijn Dommerholt en de grote is: Henk Nijhuis.
Henk is jeugdbegeleider geworden en we hebben hem al 2 x in actie gezien en dat beviel heel goed.
Zowel Henk als de kinderen en de andere jeugdbegeleiders zijn content.
Karlijn is in februari gekomen en we hopen dat ze het leuk gaat vinden bij ons.
De afgelopen maanden hebben we steeds in het Hochhuisje gezeten en allerlei leuke en leerzame dingen gedaan.
Woensdagmiddag 9 december hebben we het eerst gehad over
‘dieren in de winter’ en daarna
gingen we lekker creatief aan de
gang. Voor iedereen was er een
vogelnestkastje en dat kon je
naar eigen ontwerp beschilderen.
Het werden prachtige exem
plaren! Dank aan moeder Marloes
die dit keer kwam helpen.
Woensdag 13 januari was het onderwerp ‘eekhoorns’.
Eerst werd er van alles verteld over de eekhoorn aan de hand van mooie pp-beelden en toen moesten er
een vragenlijst ingevuld worden. Na de pauze hebben we hard gewerkt en met veel knip- en plakwerk
hebben we mooie eekhoornkalenders gemaakt.
Woensdag 10 februari Omdat we in mei een keer ’s avonds met de vleermuisdetector naar vleermuizen gaan luisteren, gingen we nu al van alles vertellen over het leven van de vleermuis.
Jetty had weer een power-point gemaakt en aan de hand van al die mooie beelden werd er van alles
uitgelegd. Daarna weer aan het werk. Er kon een vleermuis jaarcirkel of een vleermuis-maaltijd – mobile
gemaakt worden. Het werden weer prachtige werkstukken!
Nu nog de rest
Woensdag
Indien mogelijk
Woensdag
Woensdag
Indien mogelijk

van het programma voor 2015-2016
9 maart :
natuurbeleving
op een geschikte avond in maart: paddentrek
13 apr:
bodem + bodemdieren
18 mei:
nestkastonderzoek
op een geschikte avond in mei: vleermuisexcursie

Leiding jeugdgroep: Jetty Dorresteijn, Annet Eertink, Marianne Ketting en Henk Nijhuis,
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Scholen.
In de maand februari kunnen de groepen 6 van de basisscholen uilenbraakballen pluizen.
Wij gaan dan met een paar IVN-ers naar de scholen.
Dit jaar zijn we 4 maal op bezoek geweest bij de Zwaluw ( 2x), Stokkum en de Welp.
Hieronder het verhaal van een ‘uilenballenpluister’
Uilenballen uitpluizen:
Markelo 16 februari 2016 geschreven door Fleur groep 6 van bassischool De Welp
Dinsdagmiddag 16 februari kwam de IVN (instituut voor voor natuurbeschermingseducatie)
Ze stelden zich eerst voor. Er waren 2 mevrouwen en 1 man. Ze heten Jetty, Sylvia en Henk.
Als eerste legden ze uit wat er op de tafel lag: een tandenborstel, deksel en bakje, bekertje met water, pincet, een satéprikker en een loep.
Daarna lieten ze een filmpje zien over uilen en braakballen. Toen werden de braakballen uitgedeeld. De
grote van de bosuil en de kleine van een kerkuil.
Toen gingen we de braakbal uitpluizen, ze stonken super erg. We vonden botjes van een muis bijv. ribben, schedels, benen en tanden. En er was een bijzondere muis met rode tanden.
Je moest ze op het dekseltje leggen of je mocht ook van dichtbij kijken onder de microscoop.
Jetty, Sylvia en Henk hielpen ook als iets niet lukte.
Als je een bot of een schedel vond, mocht je die schoon maken.
Uiteindelijk gingen we opruimen. Ze gaven ons een blad over muizenbotjes en ze vroegen om een verhaaltje te maken voor de IVN-krant, ze vonden het heel leuk met ons en toen gingen ze weg.
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IT’S NOT EASY BEING GREEN
Voorjaar betekent nieuw leven. Planten komen de grond uit en dieren gaan zorgen voor nageslacht.
De drang naar voortplanting kan groot zijn. Dit merken we o.a. bij de paddentrek, of liever gezegd de trek
van de amfibieën naar de voortplantingswateren.
In Holten zetten we padden over, maar tegelijkertijd komen er ook heel veel andere trekkende amfibieën in
de emmers. In de afgelopen jaren worden de amfibieën steeds meer bedreigd door schimmelziektes. We
hebben er al eerder over geschreven, maar laatst trof ik nog een artikeltje aan in ‘Kijk op exoten’ met een
oproep om alert te zijn op afwijkingen aan de huid en/of sterfte bij onze inheemse salamanders. Mensen
met een vijver in de tuin hebben dikwijls kleine watersalamanders, dus opgelet. Daarom hieronder een
weergave van dat artikel. (met toestemming van RAVON- Annemarieke Spitzen)
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Wist u dat alle padden en kikkers in de voorplantingstijd hun eigen geluid hebben?
Daarom een overzicht van onze inheemse padden en kikkers en het tijdstip waarop ze actief worden.

Kwaak-kalender van onze inheemse padden en kikkers
Februari-maart

gewone pad

zachte , meerkoetachtige hoge gilletjes

Maart

bruine kikker

diep zacht gebrom

Eind maart- begin april heikikker
April
knoflookpad
vroedmeesterpad
geelbuikvuurpad
Half april- begin juni
Mei

helder ‘woep woep woep
zacht ‘klok klok klok’
luide fluittoon van een halve seconde
helder ‘oeh oeh, oeh’

boomkikker
rugstreeppad

luid ‘krek krek krek’( drie tot 6 maal per seconde)
luid knorren (draagt ver, klinkt als nachtzwaluw
maar dieper van toon en korter)
Mei-half juni
3 soorten groene kikkers
luid en gevarieerd ‘brek-kek-kek-kek- kek
(grote of meerkikker, bastaardkikker en kleine of poelkikker),

Bruine kikker
Heikikkers – mannetje
wordt blauw in de paartijd

Gewone pad

geelbuikvuurpad
knoflookpad

vroedmeesterpad

rugstreeppad

boomkikker

meerkikker

bastaardkikker
grijze kwaakblazen

poelkikker
witte kwaakblazen
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IVN en KNNV tekenen samenwerkingsovereenkomst

De KNNV (Koninklijke Nederlands Natuurhistorische Vereniging) en IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Beide organisaties zetten zich in voor natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Door nauwer samen te werken versterken de educatie van IVN en de grote natuurkennis van de KNNV
elkaar.
In 2016 heeft de samenwerking tot doel samen te komen tot een breder en kwalitatiever cursusaanbod. IVN
en de KNNV verzorgen jaarlijks al honderden cursussen gericht op natuur en landschap. Samen willen zij
meer mensen bereiken met eigentijdse en hoogwaardige cursussen die mensen in staat stellen hun eigen
leefomgeving beter te begrijpen. Wanneer mensen meer weten over de natuur, hebben zij meer oog voor
de schoonheid en kwetsbaarheid daarvan. En dan zullen zij er ook meer zorg voor dragen.
Daarnaast is een concreet doel om de natuur dichter bij mensen te brengen, met name in de stedelijke omgeving. De twee organisaties gaan samen met anderen aan de slag in 'Operatie Steenbreek', om in zoveel
mogelijk gemeenten in Nederland bewoners te stimuleren hun tuin natuurvriendelijk in te richten. Zij willen
daarmee op een laagdrempelige wijze hun natuurkennis aanbieden aan een breed publiek, met veel praktische tips die uiteindelijk bijdragen aan groene en klimaatvriendelijke steden.
De samenwerking betekent ook dat IVN-leden deel kunnen nemen aan de reizen en kampeervakanties van
de KNNV.
De samenwerking zal zowel landelijk, als op het niveau van de vele lokale afdelingen (170 bij IVN en 50 bij
de KNNV) tot stand komen. De mogelijkheden van IVN- en KNNV-afdelingen om met elkaar samen te werken wordt zoveel mogelijk ondersteund.
De organisaties zien de intensieve samenwerking als een opmaat naar een toekomstige nieuwe, brede natuurbeweging, gericht op natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

IVN zomerweek 2016

Nationaal Park het “Drents-Friese Wold”
Van 5 t/m 12 augustus 2016 organiseren wij weer de IVN Zomerweek.
Een compleet verzorgde excursieweek voor natuur- en cultuurliefhebbers vanaf 5 jaar. Samen met lokale
(IVN-)vrijwilligers vullen we de week met een boeiend programma in de natuur, met een op de omgeving
toegespitst thema. Iedereen vanaf 5 jaar kan meedoen. Wel gaan we er vanuit dat de deelnemers een redelijk goede conditie hebben, want soms staan er stevige wandelingen en/of fietstochten op het programma.
Lidmaatschap van het IVN is niet vereist, wel een flinke dosis enthousiasme. Dus: alleen, samen of met
(éénouder) gezin: schrijf je in voor een heerlijke actieve natuurweek in een mooi stukje Nederland.
Het gebied heeft een bijzondere flora en fauna en een verscheidenheid aan natuurgebieden, met veel bos
en heide, vennen en hoogveen, zoals het Doldersummer veld, , het Wapserveld, het Aeckingerzand of de

- 15 -

Kale Duinen, de Ganzenpoel, het Aeckingermeer, het Fochteloërveen, een hoogveengebied van 3000 ha. en
veel meer.
De biologische maaltijden worden verzorgd door Edel Catering. www.edelcatering.nl
Een enthousiast jeugdteam begeleidt deze week overdag de kinderen met op de natuur gerichte activiteiten,
zodat ook de ouders zelf op excursie kunnen.
Accommodatie:
Wij verblijven op de rustieke accommodatie “Alberthoeve te Wateren (Dr) te midden van het grote natuurgebied het "Drents-Friese Wold"
Je kunt zowel binnen- als buiten slapen (tent, camper, caravan), maar omdat het aantal binnenslaapplaatsen beperkt is (28 personen in meerpersoonskamers), is voor diegenen die binnen willen slapen tijdig reserveren noodzakelijk.. Zowel de accommodatie als het kampeerterrein liggen beschut in het bos- en heidegebied en er is veel speelruimte.
Wij zorgen voor:
- Slaapruimte in 2 tot 8 persoons slaapkamers of u gebruikt uw eigen kampeermiddel
- biologische maaltijden
- koffie en thee
- een afwisselend activiteitenprogramma voor volwassenen met o.a. excursies, lezingen en ontspanning
- Apart programma voor kinderen v.a. 5 jaar o.l.v. jeugdbegeleiders
- Fietsen kun je zelf meenemen of plaatselijk huren
Deelnamekosten:
IVN-ers en gezinleden vanaf 14 jaar kamperen € 255,- ; niet lid € 275,IVN-ers en gezinleden vanaf 14 jaar binnen slapen €285,- ; niet lid € 305,Kinderen tot en met 13 jaar € 130,Voor mensen met een minimum inkomen is een korting mogelijk
Verder informatie kunt u op de website bekijken: www.ivn.nl/zomerweek
of mailen naar: h.moonen3@kpnmail.nl of colettedehaas@hotmail.com
Per post naar: Harrie Moonen, Kapelaan Koopmansplein 63, 5212NV
’s Hertogenbosch

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PLANTENCRYPTOGRAM
Om de puzzelliefhebbers onder onze lezers een plezier te doen, heeft Gerard van de Burgt nog eens een
plantencryptogram bedacht.
Hieronder volgen tien cryptische omschrijvingen, waarin een plantennaam verscholen is. U kunt meedoen
door de namen van de planten in de volgorde van de omschrijving op te schrijven en die analoog (per
brief/briefkaart) of digitaal (per e-mail) voor 15 april a.s. toe te sturen aan het redactieadres: Looikolkstraat
17, 7451 EP Holten, of r.dorresteijn@concepts.nl
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede oplossingen zal een prijsje verloot worden.
Omschrijvingen:
1. Een vlekkeloos metaal
2. Een vrucht, die groeit waar turf wordt gestoken
3. Een Bijbelse figuur met zijn beker
4. Een plantendeel tussen het graan
5. Een hemellichaam, dat een weersverschijnsel verdrijft
6. Een martersoort, die van uien houdt
7. Goddelijke plant, maar wel scherp!
8. Een kledingstuk van mijzelf
9. Vader is heel ver weg
10. Schoeisel van de baas als hij thuis komt.
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AGENDA BUURVERENIGINGEN
Voor de geplande activiteiten van onze buurverenigingen, kunt u hun websites raadplegen.

MUTATIES
Overleden:
Marian Huis in ’t Veld, Weddehoenlaan, Goor
Hendrik Brinkmans, lid sinds de oprichting van IVN Markelo.
Nieuw lid:
Helen Karssing, Potdijk 8, postbus 117, 7475 ZJ Markelo
Opzeggingen:
Gerard van de Burgt, donateur
Dhr. F. Scholman, lid
Verhuisd:
Mw. Oosterkamp van Roudaalterweg 21 naar Rijssenseweg 15 B

Jeugdgroep 2015 - 2016
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