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BELEEF DE NATUUR!

Van de redactie
In één week van nachtvorst naar tropische temperaturen. Dat konden we een
paar weken terug beleven. Zó moesten
we nog al onze jonge plantjes afdekken
en bloesem beregenen ter bescherming
tegen bevriezing en zó konden we in korte broek puffend van de hitte de natuur in.
Dat was de aanloop naar de zomer.

wassen over een blotenvoetenpad geleid
op een Scouting-evenement en hebben
we samen met de landelijke IVN-organisatie recreatieondernemers enthousiast
gemaakt voor de natuur om hen heen.
We laten ons zien, werken samen met andere organisaties en wijzen steeds meer
mensen de weg naar IVN.

De zomer is de tijd om weer even bij te
komen van al die NMA-activiteiten die we
vanaf januari konden meemaken. Het is
telkens weer een wonder wat we met een
relatief kleine club actieve mensen voor
mekaar kunnen boksen. Niet alleen de
vaste activiteiten zoals de maandelijkse wandelingen, verenigingsavonden en
werkochtenden. Maar we doen nog veel
meer.

Doel is natuurlijk steeds om meer aandacht voor de natuur te creëren. Want
daar gaat het om.

Zo zijn er moestuinlessen gegeven op een
aantal scholen, waren we aanwezig op
een inspiratiemiddag voor het onderwijs,
hebben we honderden kinderen en vol-

In dit Schrijvertje weer allerlei nieuwtjes
over natuuractiviteiten, een blik op wat er
in de zomer te zien is en natuurlijk uitgebreide informatie over duurzame initiatieven.
Ik wens iedereen een prachtige zomer
met veel natuurbelevenissen.
Karen Groeneveld

Mannen met baarden…
Een mooie manier van
vakantie vieren en natuurbeleving is het kamperen
op een natuurkampeerterrein van Staatsbosbeheer.
Hiervoor moet je in het bezit zijn van een natuurkampeerkaart.
Natuurkampeerterrein de
Pomp in het Nationaal
Park Lauwersmeer is zo’n
voorbeeld van puur natuur. Je geniet hier van
het weidse landschap met
uitzicht over bos, riet, en
water. Het is het leefgebied
van water-, riet-, zang-, en
roofvogels.

kunt horen en zien is het
baardmannetje. Deze rietvogel dankt zijn naam aan
de driehoekige zwarte
strepen onder het oog, net
bakkebaarden. Het verenkleed is oranjebruin van
kleur, en de kop is grijs. Ze
hebben een lange staart,
een dunne spitse snavel
en korte poten. Het vrouwtje mist de baardstrepen en
grijze kop.
Baardmannetjes zijn echte
druktemakers en buitelen
snel heen en weer tussen de riethalmen, vaak in
groepjes. De roep is een
metaalachtig ‘ping ping’.

Eén van de prachtige vogels die je het hele jaar In de zomer eten baarddoor rondom de camping mannetjes insecten, in de

winter rietzaad. Wanneer
het een slecht rietzaadjaar
is, hebben ze het moeilijk
en vallen er veel slachtoffers. Ze compenseren dit
door een sterke voortplantingsdrang en kunnen in
één jaar tot wel twintig jongen grootbrengen.
Toch blijft het een vrij zeldzame broedvogel. Het is
zeker de moeite waard zelf
een bezoek te brengen
aan deze prachtige natuurcamping, en op zoek
te gaan naar mannen met
baarden.
Carola Dekker

De Grote Keizerlibel

Wat valt er
te zien in
de zomer?
l

Als een helikopter vliegt hij over het water - de grootste
soort van de glazenmakerfamilie - en hij bestaat uit de
kleuren zwart, groen en hemelsblauw. Het is de Grote
Keizerlibel.
De vliegtijd is van half mei tot eind oktober, met de grootste aantallen van half juni tot eind augustus. Ze zijn actief bij warm en zonnig weer.
Ga vooral kijken bij poelen, vennen, vijvers, sloten en
langzaam stromende wateren. Op beschutte plaatsen bij
bosranden en heidevelden kun je de echte jager in de
Grote Keizerlibel zien. Grote prooien zoals vlinders en
andere libellen worden gegrepen en opgegeten.
Zelfs het vrouwtje wordt in de lucht door manlief gegrepen. Weliswaar met een ander doel, voortplanting, dus
nieuw leven. Hierdoor kunnen wij blijven genieten van
de rondvluchtjes van de prachtige Keizerlibel!
Carola Dekker

Atalanta op koninginnekruid

Meikevers - leven 4 jaar onder de grond
en gaan bij 15 graden vliegen

Foto’s van Ans Ottema

Parende wespen
Sint-Jansvlinder - op de gele gulden roede
Citroenvlinder - gele mannen, groenige vrouwtjes

Ochtendstemming Beekvliet

Groene kikker - natuurgebied het Hagenbeek

Nieuws uit de vereniging
Op allerlei plekken zijn mensen uit onze vereniging bezig met het organiseren van
leuke activiteiten, vaak in samenwerking met andere organisaties. In deze rubriek
willen we daar aandacht aan besteden.

Natuurgidsenopleiding
Op zaterdag 24 juni is de diploma-uitreiking van de Natuurgidsenopleiding die IVNOost Achterhoek i.s.m. IVN-NMA organiseert. Van de 23 cursisten die zich daarna
met recht ‘natuurgids’ mogen noemen, zijn er vier uit NMA-gebied.

Cursus vleermuizen
Vrijwel iedereen heeft wel eens een vleermuis gezien. ‘s Avonds in de tuin, op straat
of in het park. In de schemering komen ze tevoorschijn om als ware luchtacrobaten
achter muggen en motjes aan te jagen. Voor sommige mensen een fascinerend
tafereel, voor anderen een schrikbeeld.
Het gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ gaat zeker voor vleermuizen op. Weinig
mensen beseffen dat vleermuizen hele bijzondere dieren zijn en een belangrijke
plaats in onze natuur innemen.
Na de inspirerende verenigingsavond in 2016 komen Kevin Collins en Anke Hollink
een korte cursus geven over vleermuizen. De cursus bestaat uit een theorieavond
en een avondexcursie waarbij we deze bijzondere dieren met een batdetector gaan
opsporen.
Data: donderdag 7 september 2017 theorie in ’t Onderschoer in Barchem van 19.3022.00 uur.
Excursie afhankelijk van het weer maandag 11 september ca. 21.00 uur.
(reserve donderdag 14 september) Locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Kosten: € 7,-- voor IVN leden, niet leden € 9,-Opgeven voor 24 augustus via cursus.ivnnma@gmail.com

Cursus paddenstoelen
Ook dit jaar organiseren we een cursus paddenstoelen, die zal bestaan uit twee excursies. Hierbij zullen zowel de praktijk als de daarbij aansluitende theorie aan bod
komen. De cursus wordt gegeven door Herman en Klaske ten Grotenhuis.
De excursies zijn op de zaterdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, bij opgave worden
de excursieplaatsen bekend gemaakt.
De data zijn 14 oktober en 28 oktober 2017.
Kosten IVN leden € 6,-- , niet-leden € 8,-- per persoon, koffie en thee tijdens de
excursie inbegrepen. Opgeven voor 30 september via cursus.ivnnma@gmail.com

Varen met de Berkelzomp in Borculo
Activiteit van IVN-NMA en Berkelschippers
Voor wie houdt van wandelen in de mooie natuur van de Achterhoek en graag vertoeft
op het water heeft IVN-NMA samen met de Berkelschippers een uniek arrangement
bedacht. Wandelen onder leiding van ervaren gidsen en varen in berkelzomp de Jappe op de Berkel bij Borculo. Met vier personen is de tocht dagelijks te boeken.
De tocht begint met een vaartocht vanaf de Zompenloods in Borculo. Na circa een
half uur varen gaat het verder over land via een oud kerkenpad. De wandeling gaat
door de prachtige omgeving en natuur van landgoed Beekvliet, voorbij historische
landschapselementen en langs een oude tak van de rivier de Slinge. Voorbij Huize
Beekvliet, waar de Slinge in de Berkel uitmondt, gaat de tocht verder over water en
vaart de Jappe weer terug naar de Zompenloods. Onderweg vertellen de schippers
over de scheepsvaart op de Berkel.
Meer informatie via Borculo Bruist www.borculobruist.nl tel. 0545-271966

Brandnetelhapjes
Ingrediënten:
1 pakje bladerdeeg
50 gram brandnetelbladeren
20 gram verse bladeren van bijvoorbeeld zevenblad, daslook of andere eetbare ‘onkruiden’
½ liter water om te blancheren
1 theelepel aardappelmeel
3 eetlepels Parmezaanse kaas
3 eetlepels room
1 ei
Eventueel peper en zout

Bereiden:
Was de bladeren en laat deze in ½ liter kokend water
blancheren en giet het af. Laat alles goed uitlekken en
snijd het fijn.
Meng Parmezaanse kaas, aardappelmeel en room door
het gesneden blad. Doe hier eventueel zout of peper bij.
Je er eventueel nog allerlei andere dingen aan toevoegen zoals: ham of geitenkaas (laat dan de Parmezaanse
kaas weg).
Verdeel de vulling over het ontdooide bladerdeeg en
maak er flapjes van. Bestrijk de bovenkant met eiwit.
Doe de flapjes in een voorverwarmde oven op 225 graden en bak ze ongeveer 25 minuten.

De favoriete
plek van…
Joke Regouw
Eigenlijk zijn er twee plekken in de Achterhoek, waar ik heel graag kom. Dat
komt zo: zo´n elf jaar geleden kochten
we als westerlingen hier in de Achterhoek
een vakantiehuis. Dat hebben we nog
steeds, ook al wonen we sinds 2010 in
Vorden. Ons tweede huis staat in Lievelde. Daarvandaan gingen en gaan we
vaste prik naar het Korenburgerveen, ook
wel Meddose veen genoemd. Vooral op
zondagmorgen is het daar schitterend.
Een prachtig diffuus licht door de bomen,
ganzen met zijn tweeën of in een lange
sliert, doodstil. Soms glibberend over
boomstammenpaadjes met grote kans op
natte voeten. Hier ligt een van de laatste
hoogveengebieden in Nederland. Maar
ja, het ligt vlakbij Winterswijk en dus niet
in het werkgebied van onze IVN.
Korenburgerveen:

Dichter bij huis kom ik
graag bij kasteel Hackfort
Hier ligt een van de
en omgeving. Zomers zie je
laatste hoogveengekoeien met het kasteel op
de achtergrond onder oude
bieden in Nederland.
bomen grazen. Bij een concert in het kasteel geniet
je andersom weer van muziek en het
uitzicht op diezelfde koeien. Een zomeravondconcert buiten kan ook: bij de vijver

wedijvert de muziek met de zang van merels. Er is echter meer te zien bij Hackfort: zandbijen en stinzenplanten, een vistrap en een watermolen, oude lanen en
doorkijkjes en ook nog een
Er is echter meer te zien
boomgaard met veel verschillende oude fruitrassen. bij Hackfort: zandbijen en
stinzenplanten, een visMet name de zeer fraaie
moestuin spreekt mij aan. trap en....
Mooie paden en zichtlijnen,
een grote variëteit aan gewassen. Gebruik van wilgentakken als steun voor
de snijbonen, doorgroeiende aardbeien
(een stiekem stekje doet het nog steeds),
kardoen en artisjok. Daarnaast vind je er
fleurrijke bloemenranden. Ter plekke kan
je zien wat er in je eigen moestuin moet
gebeuren of had moeten gebeuren.
Een mooie fietstocht of wandeling gaat
in een wijde boog rond Hackfort door de
weiden naar Wichmond, langs de grote
kerk en door de bossen weer terug. Dan
is het tijd voor een relaxte afsluiting op het
terras van Hackfort.

Nieuwtjes over

duurzaamheid

Milieucentraal

Energieloketten

Lokale Energiecoöperaties

Wie rekening wil houden
met het milieu loopt vaak
tegen vragen aan. Hoe kan
ik in mijn vloer isoleren en
wat bespaar ik dan? Waar
moet ik op letten als ik zonnepanelen koop? Hoe eet
ik klimaatvriendelijk? Welk
vervoermiddel belast het
milieu het minst? Waar laat
ik een oude videoband?
Milieu Centraal helpt met
praktische en betrouwbare
informatie.
www.milieucentraal.nl

Veel gemeenten in Nederland hebben
een energieloket. Daar kun je terecht
met vragen over energiebesparing en het
energiezuinig maken van jouw huis. Gemeenten, bouwbedrijven en installateurs
werken samen om met jou makkelijk te
maken je huis te verbeteren. Ook kun
je bij hen terecht voor een bezoek van
een energiecoach. Een energiecoach is
een vrijwilliger die met je meedenkt over
makkelijke manieren om energie te besparen in huis. Het gaat hierbij niet om
grote bouwkundige maatregelen, maar
hele simpele aanpassingen in je dagelijkse woongedrag. Tijdens het bezoek geeft
de energiecoach je inzicht in je energieverbruik en handige tips om je verbruik te
verlagen. Ben je benieuwd of er in jouw
gemeente een energieloket is en wat
het te bieden heeft? Voor de inwoners
van Berkelland en Bronckhorst is dat het
www.verduursaamenergieloket.nl en voor
de inwoners van Lochem www.energieloketlochem.nl.

Burgers zijn volop in beweging in de wereld van duurzame energie. Had deze
ontwikkeling een aantal jaren geleden
nog het karakter van pionieren, er kan
nu voorzichtig gesproken worden over de
opkomst van een nieuwe sector: de coöperatieve energiesector. Een eenduidige
definitie van een lokaal duurzaam energie initiatief is lastig te geven. Logisch,
want de initiatieven verschillen in opzet
en activiteiten. Men is bezig met energiebesparing, gezamenlijke inkoop van
zonnepanelen, wederverkoop van energie, elektrische deelauto’s, opwekken van
duurzame energie uit wind, zon of zelfs
biomassa of warmte. Wat deze initiatieven bindt is dat het samenwerkingsverbanden zijn tussen verschillende partijen:
burgers, lokale overheden en bedrijven.
In Nederland zijn al ruim 300 energiecoöperaties actief. In ons werkgebied
zijn dat Coöperatie Berkelland Energie,
Energiecoöperatie BoeN (Bronkhorst en
Omgeving Energie Neutraal), Energiecoöperatie Wichmond-Vierakker en Energiecoöperatie LochemEnergie.

www.milieucentraal.nl

www.verduursaamenergieloket.nl
www.energieloketlochem.nl.

www.lochemenergie.net

Streekkantine
In de gemeenten Lochem en Bronckhorst is sinds vorig
jaar De Streekkantine geïntroduceerd. Hiermee worden
aan het bedrijfsrestaurant lokale producten geleverd.
Het gaat hierbij om bijvoorbeeld brood, eieren, melk,
kaas, yoghurt, fruit en vleeswaren.

Het doel is:
•
Gezonde lekkere producten uit de streek
•
Ontmoetingen tussen boer en klant
•
Eerlijke prijzen voor klant en producent
•
positief imago voor gemeente en cateraar
•
proefbaar maken van lokale identiteit

Duurzaamheidspaspoort
Er is bij allerlei partijen veel behoefte
aan meer kennis en aan concrete handvatten om te komen tot een levende en
duurzame buitenruimte. Er is een methode ontwikkeld door NL Greenlabel die in
één oogopslag inzicht biedt in de integrale duurzaamheidsscore van een product,
materiaal, plant of gebied. Die score wordt
vertaald in een label en weergegeven in
een duurzaamheidspaspoort. Het duurzaamheidspaspoort buitenruimte wordt
op zeven indicatoren beoordeeld, zoals
biodiversiteit, energie en klimaat en relatie mens & omgeving. Het Cool Nature
Park De Bleijke in Hengelo Gld. heeft het
eerste duurzaamheidspaspoort op planni-

veau gekregen. In het park zijn duurzame
materialen toegepast en geïntegreerd in
de bestaande omgeving. Bomen die toch
gekapt moesten worden zijn hergebruikt
als parkmeubilair. De biodiversiteit in het
park heeft veel aandacht gekregen. Er is
gezorgd voor gevarieerde omstandigheden voor vlinders, insecten en vogels. Het
ontwerp van het park past helemaal bij de
wensen van gebruikers mede dankzij de
enorme inzet van inwoners, schoolkinderen en verenigingen die een belangrijke
bijdrage hebben geleverd aan het ontwerp. Daardoor biedt het park een fijne
natuurlijke plek voor jeugd en ouderen om
te vertoeven.

De IVN van Jens
Hoe lang ben je lid van de jeugdgroep (ongeveer)?
Vanaf mijn 7e jaar (ik word dit jaar 10) dus al 3 jaar
Wat is het leukste wat je met de Jeugdgroep hebt
gedaan?
De uilen kijken en het vogelhuisje maken

Wat is je leukste/mooiste natuurmoment?
Toen ik een baby-uiltje zag en toen ik een paddenstoelenveld heb gezien (in een bos) samen met papa
en mama en mijn zusje Lara
Wat hoop je ooit nog eens mee te maken of te zien?
´s Avonds uilen zien en een groepje vossen zien

Bronckhorster
duurzaamheidsprijs
De gemeente Bronckhorst is op zoek naar de meest duurzame ideeën in Bronckhorst.
Tussen 10 juni en 10 september 2017 kan iedereen woonachtig/gevestigd in Bronckhorst daarom zijn of haar ‘groene’ idee inzenden. Iedereen kan meedoen: alleen
of als groep (school, straat, stichting, (sport)vereniging, kinderen én volwassenen).
De gemeente zoekt ideeën op het terrein van People (onze samenleving), Planet
(ons milieu) en Profit (onze economie). Wanneer je duurzame idee voldoet aan deze
kenmerken, maak je kans op de duurzaamheidsprijs, een geldbedrag waarmee je het
idee kunt realiseren.

Kijk voor meer informatie op:
www.bronckhorst.nl en zoek naar Duurzaamheidsprijs.

Ruiken en Proeven aan Duurzaamheid:

Biodiversiteit
Door: Erik Mol
Biodiversiteit is overal
rondom ons en we maken
er zelf deel van uit. Het is
moeilijk om ze in cijfers te
vertalen, want veel soorten
zijn microscopisch klein,
leven verborgen of zijn
gewoonweg nog niet ontdekt. Over heel de wereld
zijn ongeveer vier miljoen
soorten bekend.
Biodiversiteit is voor ons
van het grootste levensbelang. Voedsel, bouwmaterialen, natuurlijke textielvezels, zuivering van
lucht, water en bodem en
medicijnen zijn enkele van
de producten en diensten
die ze ons levert. Naast de
verscheidenheid aan soorten omvat biodiversiteit
ook de diverse ecosyste-

men of leefgebieden, waar
die soorten voorkomen.
Bijvoorbeeld tropische regenwouden, hoogvenen,
bossen of de rivieren.

rap tempo afneemt.
Om de biodiversiteit te beschermen, moet iedereen
een bijdrage leveren en iedereen kan dat. Je kunt op

je eigen manier handelen.
Je hoeft je levenswijze niet
noodzakelijk helemaal om
te gooien. Enkele eenvoudige handelingen per dag
volstaan.

Helaas vergeten wij al te
vaak wat we aan haar te
danken hebben.
In onze huidige maatschappij wordt biodiversiteit beschouwd als verworven, gratis en eeuwig.
Onze menselijke activiteiten brengt haar ernstig
in gevaar. Hierbij moet je
denken aan habitatvernietiging en -versnippering,
overbevissing, uitputting
van akkerlanden en bossen, overproductie van
broeikasgassen met klimaatverandering tot gevolg. Daarom is het zorgelijk dat de biodiversiteit in

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hierbij enkele tips:
Stoor de dieren niet wanneer je gaat wandelen
Maak vetbollen voor de vogels
Verdelg bladluizen op natuurlijke wijze
Maak een wild hoekje met takken in je tuin
Wandel met respect in de natuur
Zaai bloemen voor vogels, bijen en vlinders
Maak een insectenhotel
Biedt egels een winterschuilplaats aan
Eet streekgebonden seizoensvoedsel
Maak eigen compost
Kies voor duurzaam hout
Breng de biodiversiteit naar de school
Vang regenwater op
Kies een duurzaam vakantieverblijf
Laat bodembedekkers in je tuin groeien

De wereld kan niet zonder biodiversiteit!

AGENDA EN NIEUWS
UIT DE OMGEVING
JUNI
IVN Slootjesdag bij de Veengoot in Vorden
Op zaterdag 10 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Adres: Jachtlust in Vorden. Graag parkeren in de Nieuwstad. Voor kinderen tussen de
4 en 12 jaar.
Wandeling op het Hagenbeek te Barchem
Zondag 11 juni14.00 uur vanaf parkeerplaats Staatsbosbeheer aan de Flierdijk te Barchem.
Midzomeravond in de Natuurtuin in Lochem
Zoals ieder jaar houdt de Natuurtuin weer een midzomeravond. Een ongedwongen
samenzijn met verhalen, drankjes en hapjes. Definitieve programma volgt via de mail.
21 juni vanaf 19.30 uur Natuurtuin hoek Enkweg-Albert Hahnweg in Lochem
Internationale Modderdag
Op donderdag 29 juni is het weer Internationale Modderdag. In de Natuurtuin in Lochem komen BSO’s en Kinderopvang kinderen lekker laten spelen en kliederen met
zand, leem, klei en modder. Meer informatie via natuurtuin@hotmail.com
Wandeling over landgoed Beekvliet nabij Borculo
Donderdagavond 22 juni19.00 uur vanaf bij het witte huis Jachtschut halverwege Borculo en Barchem (IVN borden).
Prinsessen en Jonkers op Verwolde
De kinderen gaan met de gouvernante het huis door en ervaren hoe de adel leefde.
Ze leren een sierlijke buiging maken, statig lopen en deftig drinken. De meisjes gaan
zich schminken als een deftige prinses en de jongens gedragen zich als een echte
stoere prins. Iedereen mag verkleed als prinses, prins of jonker/ridder komen. Op de
locatie zijn ook prinsessenjurkjes en prinsenvestjes aanwezig. Bij de uitreiking van het
prins(es)diploma krijgen de kinderen wat lekkers.
De activiteit is voor kinderen vanaf 5 jaar. Ouders nemen niet deel aan de workshop.
Zij kunnen separaat met de volwassenenrondleiding het huis bezoeken of in de theeschenkerij van de rust genieten. Later is er een leuk fotomoment als de kinderen te-

rugkomen in de theeschenkerij voor de versnapering en het diploma.
Data: 28 juni en 26 juli van 14.00 uur tot 15.30 uur
Adres: Jonker Emilelaan 5, 7245 TL Laren (Gld)
Informatie: tel. 0573-401825 of e-mail: verwolde@glk.nl en op de site www.glk.nl
Vooraf reserveren voor deze activiteit is noodzakelijk.
Zintuigenwandeling op de Gorsselse hei
Op maandagavond 26 juni nodigen IVN-Zutphen en Marke Gorsselse heide iedereen
uit om mee te doen met een zintuigenwandeling. Start 19.00 uur
Natuurlijk zien we heide, vennen en bomen en horen we vogels fluiten, bijen zoemen,
de wind in de bomen. Maar onze neus, gebruiken we die ook? En wat te zeggen over
onze tastzin en onze smaak. Zet al je zintuigen open en wandel mee op de Gorsselse
hei. Honden mogen niet mee.
Startpunt: hoek Reeverdijk/Elzerdijk Eefde
Meer informatie via 0575-543824

JULI
Fietstocht langs de IJssel
Zondag 9 juli 14.00 uur. Duur drie uur met onderweg koffie. Vanafparkeerplaats kasteel Hackfort, Baakseweg 8, 7251 RH Vorden
Open Imkerijdag op Landgoed Verwolde
Op zondag 9 juli is er een Open Imkerijdag van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging Lochem,die wordt gehouden op Landgoed Verwolde. Je kunt de bijen aan het
werk zien in een demonstratiekast. Ben je nieuwsgierig hoe honing geslingerd wordt?
Kom dan kijken tussen 10.00 uur en 16.00 uur op Landgoed Verwolde in Laren.
Adres: Jonker Emilelaan 5, 7245 TL Laren (Gld)
Meer informatie op www.bijenhouders.nl/landelijke-open-imkerijdag

AUGUSTUS
Wandeling over Buitenplaats Hilhorst in Gelselaar

Colofon
Redactie en tekst:
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Karen Groeneveld

Zondag 13 augustus 14:00 uur. Parkeren bij kruising Elsmansdijk / Aaftinkdijk te Noordijk.
Verenigingsavond over Vlinders
Lida Tongeren van de Vlinderstichting Achterhoek is bereid gevonden om over vlinders te vertellen.
22 augustus 19.30 uur in ’t Onderschoer in Barchem

Foto’s seizoen:
Ans Ottema
Opmaak:
Paula van Enk
Berichten voor het herfstnummer insturen voor 15 augustus
naar ivnnma@gmail.com
Kijk voor meer informatie op de
nieuwe website: www.ivn.nl/afdeling/noord-midden-achterhoek

SEPTEMBER
Wandeling over Landgoed Suderas in Vierakker, nabij Wichmond
Zondag 10 september 14.00 uur vanaf CR Ludgerusgebouw, Vierakkersestraatweg
37, 7233 SH Vierakker

