IVN VERENIGING VOOR NATUUREDUCATIE EN DUURZAAMHEID
afdeling Oost-Achterhoek.

Beleef de natuur!

Jaarverslag 2016
In dit jaarverslag staan de belangrijkste ontwikkelingen binnen de afdeling OostAchterhoek van het IVN in het jaar 2016 beschreven.
Uitvoering meerjarenplan 2011-2016
In het meerjarenplan staat dat het bestuur jaarlijks in het jaarverslag
verantwoording aflegt over de uitvoering van dit ‘7-puntenplan’. Onderstaand
gaan we per punt in op wat er ter uitvoering van het meerjarenplan in 2015 is
gebeurd. In de ‘blokken’ staat cursief de tekst uit het jaarplan opgenomen.
Dit jaar gaan we ons richten op de invulling van ons volgende vijfjarenplan
Thema- avonden
1.

In Eibergen, Neede, Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk worden gevarieerde themaavonden gehouden. De avonden zullen op onze website en in de week- en dagbladen
worden vermeld. Het is de bedoeling dat ook niet-leden deze bijeenkomsten bezoeken
om meer mensen met ons nuttige educatieve werk te bereiken.

In 2016 zijn wederom 8 thema-avonden gehouden, afwisselend in Eibergen,
Winterswijk, Neede, Lichtenvoorde en Groenlo. De publieke belangstelling was
redelijk goed en de avonden werden over het algemeen positief beoordeeld door
de aanwezigen. Zie ook het jaarverslag van de werkgroep thema-avonden.
Publiciteit
2. De werkgroepen en het bestuurslid PR gaan er alles aan doen om de communicatie nog beter
op elkaar af te stemmen. Tijdens het overleg met het bestuur en de coördinatoren van de
werkgroepen worden de programma’s besproken om deze zoveel mogelijk op elkaar af te
stemmen.
Op dit moment bieden we geïnteresseerden onze jaarfolder aan na afloop van de wandelingen via een stand in alle bibliotheken binnen ons werkgebied. De mogelijkheid van
elektronische nieuwsbrieven en de inzet van nieuwe sociale media voor belangstellenden
wordt verkend en uitgewerkt.

Publiciteit/communicatie is een vast punt op de agenda. De coördinator van
werkgroep PR verzorgt ook de persberichten. We zijn regelmatig in de media te
vinden. Ook krijgen geïnteresseerden per mail uitnodigingen voor diverse
activiteiten.
De website en ook de Gentiaan zijn natuurlijk niet weg te denken media.
Onze folders worden in elk geval ook in de folderstandaard in de Kruidenhof te
Mallum aangeboden.
Kwaliteitsverbetering
3. We stellen alles in het werk om onze kwaliteit in de diverse diensten die we bieden naar een
zo hoog mogelijk niveau te brengen. We organiseren (Natuurgidsen)cursussen van een
steeds hoger niveau. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat de gidsen elkaar positief
stimuleren om meer kennis te vergaren. Dit merken we bij de kwaliteit van de gegidste
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wandelingen, maar ook bij de begeleiding van de jeugd. Ook hier worden steeds nieuwe
ideeën uitgewerkt.

In 2016 is onze vierde gidsencursus op rij van start gegaan.
De begeleidingsgroep bestaat uit ex-cursisten.
Het kwaliteitsniveau van cursus en cursisten is hoog te noemen.
Beleidsbeïnvloeding
4.

Het bestuur heeft één lid dat zich bezig houd met beleidsbeïnvloeding. Zij zorgt dat de
standpunten van het IVN goed, helder en duidelijk worden gecommuniceerd met de
beleidsbeslissers van de gemeenten binnen ons werkgebied.

Omdat het moeilijk is om namens alle leden van onze IVN-afdeling te spreken
met colleges van B&W en andere organisaties proberen we vooral de
ontwikkelingen te volgen. In overleg met bestuur en coördinatoren bepalen we
over welke onderwerpen we gaan inspreken bij de gemeenten.
Inspreken in de gemeente Winterswijk wordt door de KNNV Oost-Achterhoek
gedaan.
Netwerk
5. Door de jaren heen hebben we gelukkig al een goed netwerk kunnen opbouwen. We willen
dit netwerk nog steeds uitbreiden want dat is een onmisbaar onderdeel voor de vereniging.
Het belang van samenwerking tussen de regionale IVN afdelingen en de andere regionale
‘groen-clubs’ worden hierbij steeds belangrijker. Hierin gaan we actief stimuleren.

Onze samenwerking met de KNNV afdeling Oost-Achterhoek verloopt
voorspoedig. We organiseren de gezamenlijke thema-avonden en een aantal
gezamenlijke wandelingen in Winterswijk en omgeving. Jaarlijks is er een
bestuurlijk overleg tussen IVN en KNNV Oost-Achterhoek. Daarnaast werken we
samen met Staatsbosbeheer en de Gemeente Berkelland. De uitwisseling van
ideeën en acties binnen de regio Achterhoek krijgt een structureel karakter. De
drie IVN-afdelingen in de Achterhoek komen tweemaal per jaar in Barchem
bijeen. Daar bespreken we de stukken van de landelijke raad en actuele zaken
binnen de drie afdelingen. Ook bij de overleggen van de IVN regio Achterhoek is
het KNNV Oost-Achterhoek betrokken.
Samenwerking Kruidenhof
6. We zijn een samenwerkingsverband gestart met de Stichting Kruidentuin om daar
schoolklassen van het basisonderwijs te ontvangen en educatie te geven in spelvorm om
ze zodoende het nut van kruiden te leren kennen.
De leskisten die door de cursisten van de natuurgidsencursus zijn gemaakt worden daar bij
ingezet. Dit zou ook nieuwe jeugdleden kunnen opleveren.

Inmiddels is de benadering van jeugd een hele andere kant uitgegaan. Zie
hiervoor elders in dit jaarverslag. We maken dankbaar gebruik van de ruimte in
de Kruidenhof voor vergaderingen en voor bijeenkomsten van de gidsencursus.
Omvang van de afdeling
7.

We merken dat binnen onze grote afdeling het zwaartepunt ligt in
Eibergen en Neede. In de ledenvergadering van 2010 is besloten om de gemeente
Winterswijk toe te voegen aan ons werkgebied. Dit besluit is ook bekrachtigd door het IVN
district Gelderland. Daarom blijft het van belang te investeren in onze leden in Winterswijk,
Groenlo en Lichtenvoorde om ons draagvlak wat meer te spreiden.

Door excursies en thema-avonden te spreiden over de verschillende plaatsen in
ons verzorgingsgebied hebben we in 2016 het IVN ook in Winterswijk,
Lichtenvoorde en Groenlo onder de aandacht gebracht.
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Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur was in het beschreven jaar als volgt:
Jacqueline Borgers-Collou
Voorzitter
Tel: 0545-479997
e-mail: jborgers-collou@hetnet.nl
Marcel Karperien
Vice-voorzitter
Tel.: 0545-478378
e-mail: h.b.j.karperien@utwente.nl
Gertrude Bomer (tot augustus 2016) Secretaris
Tot derde kwartaal
Tel.: 0545-472457
e-mail: gertrudebomer@chello.nl
Henriëtte ter Braak
Penningmeester
André Hendriks
Lid
Tel. 0544-352043
e-mail: hendriks.wopereis@hotmail.com
Jan Dirk Focker
Lid
Tel.: 0544-487469
e-mail: jandirk@focker.eu
Anke Hollink
Lid
Tel: 0545-291109
e-mail: johnenankehollink@hetnet.nl
Nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2015
De nieuwjaarsreceptie werd weer door heel wat mensen bezocht. Het Natuurhûs
in Neede zat lekker vol en het werd een plezierige bijeenkomst.
Algemene Leden Vergadering op 16 maart 2016
Op 16 maart 2016 kwam voor de 26ste maal de Algemene Leden Vergadering
bijeen.
Vergaderingen
In 2016 kwamen bestuur en coördinatoren 6x en het bestuur 5x bijeen.
Vertegenwoordiging IVN-regio en Landelijke Raad
De afgelopen jaren is er twee keer per jaar regio-overleg met de andere
Achterhoekse IVN-afdelingen: Zutphen, Noord-Midden Achterhoek en de Oude
IJsselstreek.
Dit begint steeds beter te draaien. We wisselen informatie uit en weten elkaar te
vinden als dat nuttig is.
Vanuit de regio hebben we een afgevaardigde in het hoogste orgaan van de
'Vereniging IVN': de Landelijke Raad.
Sinds 2013 is dat ons bestuurslid Jan Dirk Focker. Belangrijke onderwerpen die
op dit moment in de Landelijke Raad spelen zijn:
-Verbreden van het draagvlak voor natuureducatie door samenwerking met
KNNV en Veldwerk Nederland
-Versterking rol Landelijke Raad
-Mogelijkheden voor ondersteuning afdelingen met (leden)administratie en
financiën.
Vertrek secretaris
Gertrude Bomer zette na ruim zes jaar trouwe dienst in de zomer een punt
achter haar secretarisschap. Ook op deze plaats spreken we uitdrukkelijk onze
dank uit voor het vele, vele werk dat Gertrude voor het IVN Oost-Achterhoek
heeft verricht.
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Scholenproject
Sinds vorig schooljaar verzorgt het IVN mede de natuureducatie op basisscholen
in Berkelland. Ook in het lopend schooljaar hebben zich alweer 18 scholen,
d.w.z. 1600 leerlingen aangemeld om via het scholeneducatieproject met de
natuur in aanraking te komen. Kortom: tot nu toe een doorslaand succes,
waarmee de naamsbekendheid van het IVN verder wordt bevorderd!
Bovendien: de jeugd heeft de toekomst! We mogen van harte hopen dat we na
verloop van tijd weer (nog) meer jonge instroom mogen begroeten.
Project waterleidingbedrijf Neede
Sinds 2015 beijveren we ons samen met de Stichting Vleermuizendorp Neede om
op het verwaarloosde terrein aan de Kronenkamp in Neede een natuurbeleeftuin
te ontwikkelen. Inmiddels zit er schot in. Op 21 november kregen we een
aanmoedigingsprijs van € 5.000 van de provincie. Er is een intentieverklaring
ondertekend. En op 9, 10 en 11 december zijn de plannen gepresenteerd aan de
gemeenteraad en het publiek tijdens de winterfair in Neede.
De Jaarverslagen van de werkgroepen over 2016.
Werkgroep Wandelen
De Wandelingen van 2016 op een rij:
17 Januari doorstapwandeling Neede

61 deelnemers

21 Februari Gevel tekens Vragender

21 deelnemers

20 Maart Wievenveld Eibergen

40 deelnemers

17 April Nederlands Duitse grens Ratum

41 deelnemers

15 Mei Slinge Ruurlsebroek

40 deelnemers

19 Juni Grijzeveld Lievelde

25 deelnemers

17 Juli Hans en grietje op de hei

25 deelnemers

21 Augustus Over beken en beeklopen

40 deelnemers

18 September Groene Grens Groenlo

30 deelnemers

16 Oktober Paddenstoelentocht in het Woold 29 deelnemers
20 November Ommetje Haarlo

11 deelnemers

18 December Winterwandeling Harreveld

22 deelnemers

Wandelingen op aanvraag.
Mei Bekkendelle 2 gidsen.
Juni Camping de Zonnebloem school 4 gidsen.
Juni Camping de Zonnebloem school 4 gidsen.
Juni De Leemputten 2 gidsen.
Juli koolmansdijk 1 gids
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Dit jaar een prachtige op komst bij de wandelingen en een compliment voor alle
gidsen en koffie verzorgers.
André Hendriks

Werkgroep Gentiaan
Het afdelingsblad De Gentiaan verscheen ook dit jaar vier maal.
Frans Bomer was dit jaar de coördinator, met Marco Boekelder als zijn rechterhand.
De vaste medewerkers waren ook dit jaar weer Els van Dijk, Iet Hensbroek, Auke
Hoekstra en Kees de Rooij. Daarnaast verzorgde Theo Hermus dit jaar een rubriek over
insecten, helaas is daar door zijn overlijden een einde aan gekomen.
Gelukkig werd er ook met enige regelmaat kopij ingezonden door andere IVN-leden.
Hopelijk zal dit ook in 2017 het geval blijven.
Jos Kleine Punte verzorgde de distributie naar de bezorgers. De Gentiaan werd bezorgd
door Truida Hooisma, Frans en Gertrude Bomer in Eibergen en door Johnny en Anke
Hollink en Tonnie Klein Breteler in Neede. Ben ter Braak en Henriëtte ter Braak
bezorgden in Lichtenvoorde en Jetty Rodenburg deed de bezorging in Groenlo. Monique
Molendijk bezorgde de Gentiaan in Beltrum. Piet en Diny Schadee zorgden voor de
postverzending van de Gentiaan en bezorgden het blad bij nieuwe leden.
Dit jaar werd de Gentiaan aan de andere afdelingen, de KNNV Oost-Achterhoek en de
landelijke IVN niet meer per post bezorgd, maar digitaal. Ook kregen de leden van de
opgeheven jeugdgroep dit jaar de Gentiaan nog digitaal. De digitale verzending werd
verzorgd door Frans Bomer.
Met ingang van volgend jaar zal de Gentiaan nog slechts drie maal per jaar verschijnen
en wel in april, augustus en december.
Frans Bomer

Werkgroep Promotie
De werkgroep promotie wordt gecoördineerd door Ben ter Braak.
Bij de afzonderlijke activiteiten worden verschillende leden ingezet. Dit met grote
inzet, waarvoor ook dit jaar allen hartelijk dank. De volgende activiteiten hebben
we in 2016 georganiseerd.
-Persberichten.
Het gehele jaar door is er gemiddeld 1 keer per anderhalve week een persbericht
uitgegaan voor onze wandelingen en thema avonden. Ten opzichte van vorig jaar
is het aantal persberichten ongeveer gelijk gebleven. Soms werden de
ingezonden persberichten maar gedeeltelijk in de media opgenomen.
Door overname van de weekbladen van de BDU groep, zoals Achterhoek nieuws
en verschillende plaatselijke weekbladen moesten diverse email-adressen
worden aangepast. Door deze overname is er nu een gezamenlijke en makkelijk
toegankelijke redactie in Lichtenvoorde gekomen op de bovenverdieping waar
voorheen de Elna was gevestigd.
Ook in 2015 heeft de regionale Radio waaronder Radio Berkelland en Gelre FM
ons enkele keren de gelegenheid gegeven om onze wandelingen en Thema
avonden op de radio te mogen aankondigen en toelichten middels een
rechtstreek uitgezonden interview.
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Het ingevoerde schema voor de aanlevering van persberichten heeft erg goed
gewerkt. Marja Hoffmann was daarvoor als procesbeheerder gevraagd. Hiermee
werd voorkomen dat de coördinator toch nog vele stukjes zelf moest maken. De
stukjes werden nu allen tijdig aangeleverd. Ondanks dat heeft door
werkomstandigheden, operatie twee keer geen tijdige verzending van
persberichten naar de media en/of de leden en belangstellenden plaatsgevonden.
Als gevolg hiervan is Marja Hoffmann gevraagd de verzending van media
berichten geheel over te nemen. De coördinator PR en Communicatie blijft
daarvoor de vervanger. Per 1 januari 2017 gaat Marja dit doen.
- Beurzen.
Ook dit jaar hebben we weer deelgenomen aan de tweedaagse lentefair van de
Kruidenhof in Eibergen. Het weer was wederom goed met een grote toeloop,
zelfs meer dan in 205 en 2014maar iets minder dan in 2014.
Ook dit jaar heeft het succes met de Partytent, statafels en een nieuw quizje zich
herhaald. Mede door de inbreng en deelname van deelnemers van de
Gidsencursus. Als stageplaats voor de gidsencursus heeft voorafgaand aan de
beurs een bijeenkomst plaatsgevonden van de coördinator met 3 deelnemers.
Hieruit is een aantal voorstellen naar voren gekomen die direct werden ingezet.
Naast het quizje is een pot met noten geplaatst om het aantal te raden. Is een
cd speler met boxen geplaatst voor het afspelen van vogelgeluiden. Kregen
deelnemers van het quizje met meer dan 7 goede antwoorden een beloning in de
vorm van een zakje zaad om bloemveldjes voor bijen te was zaaien en werd de
stand bemand met leden die waren voorzien van een naamkaartje. Al deze
toevoegingen hebben voor een belangrijke meerwaarde gezorgd. Het aantal
tafels was verschillende keren te weinig om alle bezoekers te kunnen herbergen.
Bij het opruimen is de sta tafel (privé) tegen een muurtje blijven staan. Deze
was de volgende ochtend verdwenen en is ook niet meer terug gekomen.
Vanuit de bemanning waaronder een vijftal deelnemers van de Gidsencursus is
geadviseerd om in het vervolg te voorzien in twee in plaats van één sta tafel en
alle enveloppen voor het zaaigoed te voorzien van een opdruk en een instructie
(er waren er helaas nog maar een klein aantal in voorraad). Het regelen van
voldoende mensen om de stand te bemannen was dan ook geen probleem.
Omdat de Steengroeve door veiligheidsmaatregelen niet meer toegankelijk is
wordt dit evenement niet meer door Staatsbosbeheer opgezet. Het is nog niet
bekend of hiervoor nog een alternatief komt.
- Busreis.
Ondanks de lovende recensies van voorgaande busreizen is deze dit jaar, door te
geringe deelname, niet doorgegaan. Voor een busreis zijn, met de gehanteerde,
prijs per deelnemer, tenminste 35 deelnemers nodig om deze kostendekkend te
maken. Met 18 deelnemers was dit ruim te weinig. Door omstandigheden konden
helaas een aantal vaste deelnemers dit keer niet mee.
In het verleden werd de busreis met de nieuwjaarsbijeenkomst al met 70 - 80%
volgeboekt met enkelingen die later, maar ruim op tijd, zich aanmelden. Het
aanmeldingsgedrag is de laatste tijd flink gewijzigd. Nu melden zich hooguit nog
10 - 20 % van het benodigde aantal deelnemers aan bij de receptie. De meesten
(70%) echter pas in de laatste week voor vertrek. Hierdoor zijn er geen
afspraken te maken zonder risico's op hoge annuleringskosten als de reis niet
doorgaat. Mogelijk moet worden uitgezien naar alternatieven.
Ben ter Braak
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Werkgroep Vleermuizen
De leden van de werkgroep zijn: Arie Kornegoor, Auke Hoekstra, Kevin Collins,
Kay te Barge, Erika Ordelman ( 2e Coördinator) en Anke Hollink( Coördinator).
Een aantal IVN gidsen maakt tevens deel uit van de Stichting
Vleermuizendorp Neede en verzorgt naast de vleermuisexcursies de
rondleidingen op de vleermuizen expositie, die gevestigd is op de zolder van
Hessenboerderij “de Meijer”.
In januari vond weer de Jaarlijkse telling plaats in de vleermuiskelder, die
eigendom is van het IVN –Oost Achterhoek. Ook bij deze telling troffen we, zoals
alle voorgaande jaren, alleen Grootoorvleermuizen aan.
Activiteiten van de werkgroep in 2016:
24-4-2016: Een delegatie van het Oranje museum uit Diepenheim brengt een
bezoek aan de expositie en brengt een ‘cadeautje’ mee voor het vleermuizen
museum. Tijdens het opruimen van de zolder vonden ze twee prachtige oude
schoolplaten met vleermuizen en deze hebben nu een mooie plek op onze expo.
6-5-2016: Rondleiding op de expositie voor een familie, afkomstig uit
Hilversum, die voor een reünie in de Achterhoek verblijven. 14 personen nemen
hieraan deel.
6-5-2016: Excursie op Camping Tamaring te Ruurlo. Na een wervelende
PowerPoint gaan we bij het invallen van de schemering met diverse groepen
vleermuizen detecteren op het camping terrein. Heel veel vleermuizen activiteit.
In totaal nemen 84 mensen, jong en oud deel aan deze avond. Ook de familie uit
Hilversum is van de partij.
10 mei 2016: Vleermuiscursus aan de gidsen in opleiding van het IVN OostAchterhoek.
13 mei 2016: Praktijkavond voor de gidsen in opleiding. Door het mogen lenen
van een aantal bat-detectoren , was het mogelijk dat de cursisten in groepjes
zelf actief konden zijn . Er was veel activiteit op de detectoren, en er zijn
verschillende soorten gespot.
19 mei 2016: Rondleiding op de expositie- 8 belangstellenden.( in kader van
opleiding)
23 mei 2016: Verzorgen van een thema avond vleermuizen voor onze IVN
buren van Noord Midden Achterhoek.
28 mei 2016: Rondleiding op de expositie- 12 belangstellenden. ( in kader van
opleiding).
26 augustus 2016: Organiseren van een avond in het kader van de Europese
Nacht van de Vleermuis op het vleermuisplein in Neede. Na een PowerPoint in de
open lucht werd de avond afgesloten met een succesvolle rondleiding, waarin
diverse vleermuizen werden gespot.
Er waren 20 volwassenen en 7 kinderen aanwezig. Onder begeleiding van onze
gidsen mochten de kinderen in groepjes mee met een ‘eigen’ detector om zelf te
spotten!
9-10 en 11 december hebben zowel het IVN –Oost Achterhoek als de Stichting
Vleermuizendorp Neede deelgenomen aan de Winterfair in Neede.
Dit weekend stond in zijn geheel in het teken van de ontwikkelingen rond de
samenwerking in het kader van de nieuwe locatie op de Kronenkamp. Het
vervallen terrein van de voormalige waterzuivering in Neede zal een
natuurbelevingspark gaan worden en in een van de gebouwen zal onze
vleermuisexpositie een nieuw onderkomen vinden. Na sluiting van de bibliotheek
in De Meijer is de werkgroep op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor de
expositie. Door intensief samen te werken met het IVN, lijkt een prachtige,
nieuwe locatie dicht bij!

Jaarverslag OostOost-Achterhoek 2016
2016

7

Ook in het afgelopen jaar kwamen er diverse vragen binnen over gevonden of
gewonde vleermuizen. Als dit nodig was bracht een werkgroeplid een huisbezoek
en zocht samen met de bewoners een passende oplossing, die voor de vleermuis
als de bewoner het beste was.
Door enkele artikelen in de regionale krant hebben we aandacht gevraagd voor
onze werkgroep en belangstellenden verzocht zich te melden om ons team te
komen versterken. Helaas heeft dit nog geen resultaat opgeleverd.
Dat betekent dat we voor 2017 moeten kijken wat voor de werkgroep haalbaar
is!
Anke Hollink
Werkgroep Landschapsbeheer
De werkgroep landschapsbeheer bestaat uit 25 enthousiaste vrijwilligers,
waarvan 4 personen zich recentelijk als nieuw lid hebben aangemald, waar we
erg blij mee zijn.
Johnny Hollink is coördinator van de werkgroep en Frans Bax is 2e coördinator.
Iedere eerste zaterdag van de maand is er een werkochtend van 9-12 uur.
Om alle werkzaamheden af te krijgen wordt er door de week, op
woensdagmiddag extra gewerkt. Deze middag is van 13.30- 16 uur en altijd in
overleg met de werkgroepleden.
Tijdens deze ochtenden/middagen is er uiteraard tijd voor een gezellige pauze
waar koffie/thee en koek niet ontbreken.
Nel de Haas en Gertrude Bomer verzorgen de koffie voor de werkgroep.
De medewerkers hebben de volgende werkzaamheden in 2016 verricht.
Januari: Wilgen knotten in Geesteren en Noordijk.
Extra: 2 dagdelen tuin in Groenlo, bomenrij gezaagd en opgeruimd.
Wilgen knotten aan de Achterveldweg in Neede.
Februari: Wilgen knotten in het gehele werkgebied in Eibergen.
Bebouwde kom en Looweg( buitengebied).
Maart: Afwerking werkzaamheden in Eibergen.
April: Onderhoud Geologisch pad op de Needse Berg.( twee dagdelen).
Etentje voor de vrijwilligers als dank voor de verrichte werkzaamheden.
Juni: Onderhoud Geologisch pad op de Needse Berg.
Juli: Start van de zomersnoei in het gehele werkgebied.
September/begin oktober: Opschonen van het heidegebied in het Needse
Achterveld, dat dreigde te verdwijnen door de hoeveelheid berken/
dennenopslag. Dit gebied is eigendom van Staatsbosbeheer.
Oktober: Start van het nieuwe knotseizoen: Wilgen knotten Hulshofweg
Ruurlo- 2 dagdelen
Onderhoud Diaconiebos in Eibergen.
Wilgen knotten aan de Horstweg in Geesteren. ( 3 dagdelen).
5 November: Natuurwerkdag in het Needse Achterveld in samenwerking mat
Staats Bos Beheer. – 2 kinderen/ 19 volwassenen.
November: Wilgen knotten aan de Horstweg , Hagmanweg, Hagbrugweg en
Schaghorstweg, in Gelselaar. ( 5 dagdelen).
December: Wilgen knotten aan de Schaghorstweg en de Velsdijk in Gelselaar.
Opschonen heideveld in het Needse Achterveld-dagdeel.
In totaal zijn 770 wilgen ontdaan van hun takken tijdens de wintersnoei en 1253
wilgen ontdaan van het opschot tijdens de zomersnoei in 2016.
Alle medewerkers hartelijk bedankt voor de inzet en het enthousiasme.
Frans Bax en Johnny Hollink.
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Werkgroep thema-avonden
De werkgroep heeft in 2016 wederom in samenwerking met de KNNV Oost
Achterhoek de volgende acht thema-avonden georganiseerd:
De waardering van kwaliteit/inhoud van de presentatie geven wij aan met 1 tot 5
sterren [*].
Wo 13 jan: de Huve eibergen
spreker:
Erik Mol
thema:
Plastic en ander afval kringloop
24 bezoekers waardering: 4*
Wo 03 feb: Zonnebrinkkerk Winterswijk
spreker:
Frank Berendse
thema:
Robuust natuurbeheer
80 bezoekers waardering: 5*
Wo 09 mrt: Longa Lichtenvoorde
spreker:
René Pruysers
thema:
Bijen
26 bezoekers waardering: 4*
Ma 11 apr: Natuurhûs Neede
spreker:
Reinier Grobben
thema:
Koken met kruiden/planten
57 bezoekers waardering: 4*
Wo 11 mei: De Huve Eibergen
spreker:
Jan Stronks
thema:
Vlinders
06 bezoekers waardering: 5*
Wo 14 sep: Stadsmuseum Groenlo
spreker:
Simen Brunia
thema:
Monumentale bomen
41 bezoekers waardering: 3*
Wo 12 okt: Zonnebrinkkerk Winterswijk
spreker:
Jeroen Kloppenburg
thema:
Dassen
33 bezoekers waardering: 4½*
Wo 09 nov:
spreker:
thema:
4 bezoekers

Lankheet Haaksbergen
Eric Brinckman
Vloeiweidesystemen
waardering: 4½*

Hans Berndsen
Werkgroep Website
In 2016 is het format van de landelijke IVN-website veranderd en de
afdelingssite is ook daaraan aangepast. Dat moest handmatig en was dus wel
redelijk bewerkelijk.
Bijkomend probleem was dat het formaat van de foto’s in het nieuwe format was
aangepast, zodat de meeste oude foto’s niet meer bruikbaar waren.
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Let dus bij het aanleveren van foto’s (ook bij de aankondiging van activiteiten)
op het juiste formaat: minimaal 1200x800.
De webmaster is natuurlijk afhankelijk van het regelmatig aanleveren van
verslagen (tekst en foto’s) van activiteiten en verdere nieuwsberichten.
Ook in 2016 werd van de thema-avonden meestal een verslag aangeleverd,
helaas niet altijd voorzien van foto’s. In tegenstelling hiermee was het
aanleveren van verslagen van de wandelingen ook in 2016 zeer onregelmatig,
soms waren er alleen foto’s en die zijn op de nieuwe website (nog) niet te
plaatsen.
In alle gevallen dienen de foto’s apart te worden aangeleverd en niet al in een
tekst te worden geplakt (en graag zo groot mogelijk, verkleinen is veel beter te
doen dan vergroten!).
Het blijft van groot belang dat informatie voor de webmaster naar het
webmasteradres: webmasterivnoostachterhoek@gmail.com wordt gestuurd.
Frans Bomer
Gidsencusrsus 2016 - 2017
De Gidsencursus is op 5 januari begonnen met 28 deelnemers. Een 5 tal
deelnemers is om verschillende redenen gestopt. Na de winterstop zijn 23
deelnemers aan het laatste jaar begonnen.
Gezien het grote aantal deelnemers kunnen we vaststellen dat de verhoging van
het cursusgeld van € 280,-- naar € 350,-- voor de deelnemers geen
belemmering is geweest. Er hoefden geen betalingsregelingen te worden
getroffen. Voor de hogere prijs wordt wel meer geleverd. Deze prijs is inclusief
lesmateriaal zoals de cursusmap, loep, spiegeltje e.d. Ook de koffie en thee zijn
inbegrepen.
Uit de bijgewoonde lessen en tussentijdse evaluaties is gebleken dat we een zeer
enthousiaste groep hebben die deze Gidsencursus tot nu toe, hogelijk
waarderen. (Dit op basis van meerdere bronnen)
Begeleidingsgroep Gidsencursus 2016 - 2017
Vanwege persoonlijke redenen is Gertrude, als contactpersoon vanuit het
bestuur, gestopt. Haar deelname, vooral vanuit haar ervaringen als coördinator
van de voorgaande Gidsencursussen werden gemist. Er is voor haar geen
opvolger vanuit het bestuur aan de begeleidingsgroep toegevoegd.
Door ziekte moest enkele keren lessen kort voor die tijd nog van een andere
inhoud worden voorzien. Dit keer is dat vaker voorgekomen dan in de
voorgaande Cursussen. Een direct noodplan was er toen nog niet. De
Begeleidingsgroep heeft als reactie daarop een vervangend lesprogramma voor
een avond gemaakt om achter de hand te houden. Voor een nieuw op te zetten
Gidsencursus wordt aangeraden dit op voorhand te doen.
Ben ter Braak namens de begeleidingsgroep Gidsencursus 2016 - 2017
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Tenslotte
Op 31 december 2017 had de IVN-afdeling Oost-Achterhoek 158 leden (waarvan
3 ereleden), 7 landelijke leden en 16 donateurs.
De contributie voor leden bedroeg in het verslagjaar € 21,00 en donateurs
dienden minimaal € 11.—bij te dragen.
Op 31 december 2015 bedroegen de aantallen respectievelijk: 159 leden
(waarvan 4 ereleden), 6 landelijke leden en 13 donateurs.
Al met al was 2016 voor onze afdeling een jaar waar met voldoening op mag
worden teruggezien!

maart 2017
2017,
Bestuur IVN Oost Achterhoek
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