IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE
afdeling Groenlo-(Lichtenvoorde-)Eibergen-Neede (GEN); secretariaat: Het Blik 89, 7141 TG Groenlo

Jaarverslag 2009
In dit jaarverslag staan de belangrijkste ontwikkelingen binnen de afdeling
Groenlo-(Lichtenvoorde-) Eibergen - Neede van het IVN in het jaar 2009
beschreven.
Uitvoering meerjarenplan 2007-2010
In voornoemd meerjarenplan staat dat het bestuur jaarlijks in het jaarverslag
verantwoording aflegt over de uitvoering van dit ‘7-puntenplan’. Onderstaand
gaan we eerst in het algemeen en vervolgens per punt in op wat er ter uitvoering
van het meerjarenplan in 2008 is gebeurd. In de kolommen staat cursief de tekst
uit het jaarplan opgenomen.
Activiteiten Winterswijk
1. Er worden met ingang van 2007 structureel activiteiten (wandelingen) ondernomen in
Winterswijk. Vervolgens dient een en ander bekend te worden gemaakt en dient er een
campagne te komen teneinde én de wandelingen én het IVN bij ‘de bevolking’ onder de
aandacht te brengen. Er kan na verloop van tijd eventueel een werkgroep Winterswijk
worden opgericht, maar initiatieven dienen altijd vanuit het Winterswijkse zelf te
ontstaan.

Over de verlegging van de aandacht richting Winterswijk werd eerder in de
media volop melding gemaakt. Er worden excursies rondom Winterswijk
georganiseerd. En er is veel publiciteit geweest rond de informatiestand in de
bibliotheek in Winterswijk die op 19 juni door wethouder Rik Gommers werd
onthuld.
Publiciteit
2. De publiciteit dient qua intensiteit en qua middelen te worden uitgebreid, om te beginnen met
een website. Hiertoe wordt een werkgroep website in het leven geroepen. Per werkgroep wordt
bekeken of en hoe meer bekendheid aan hun werk kan worden gegeven. Er wordt een
bestuurslid PR speciaal met dit onderdeel belast. Deze onderhoudt extra contact met de
werkgroep website.

Publiciteit/communicatie is een vast punt op de diverse agenda’s. Het PRbestuurslid is volop aan de gang. We zijn veelvuldig in de media te vinden.
En de website is natuurlijk een niet weg te denken medium.
Kwaliteitsverbetering
3. In overleg en gefaseerd wordt in de loop van de tijd vanuit het bestuur gericht bekeken of er
wat betreft effectiviteit en kwaliteit van de diverse activiteiten nog verbeteringen mogelijk zijn.

Dit gebeurt. Daar waar nodig gaat de voorzitter namens het bestuur met de
betreffende werkgroepcoördinator in gesprek. Maar de werkgroep vleermuizen
heeft bijvoorbeeld zelf initiatief genomen om de eigen kennis verder uit te
breiden.
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Werkgroep cursussen
4. Een werkgroep cursussen in het leven roepen die allereerst in 2009 (of eventueel 2010 wanneer
in de buurt in 2009 een gidsencursus wordt gestart) weer een gidsencursus met dezelfde opzet
als de huidige van start laat gaan. Deze richt zich met name op (cursisten uit) Winterswijk.
Daarnaast kan deze werkgroep meer aantrekkelijke cursussen aanbieden over bijvoorbeeld:
bomen, vlinders, paddenstoelen, vogels, vleermuizen, e.d.

De werkgroep is ingesteld. Cursussen over bomen en paddenstoelen passeerden.
De voorbereiding van de nieuwe gidsencursus eist nu alle aandacht op. De
werkgroep is daartoe (weer) aanmerkelijk uitgebreid.
Korte cursussen moeten komend jaar weer de aandacht krijgen.
Beperkte uitbreiding doelgroepen
5. Er is op dit moment niet direct aanleiding om ons méér op andere doelgroepen te richten dan
we nu doen. Meer aanvullend educatieaanbod op scholen ligt bijvoorbeeld niet voor de hand.
De werkgroep Jeugd timmert al voldoende aan de weg en kan zijn activiteiten uitbreiden.
De toerist toevoegen als doelgroep is overwogen. De statuten spreken over ‘bevolking’. Dat is
de toerist op zich niet. De toerist is ook een erg willekeurige groep waar je niet iets mee kan
opbouwen. Kortom: gerichte benadering van deze groep doen we niet, maar folders op
bepaalde campings uitdelen kan natuurlijk wel, zolang het maar deel uit maakt van de
bestaande activiteiten. Spontane ontwikkelingen gaan we –evenals bij scholen- niet uit de weg.
Senioren is ook zo’n doelgroep: niet gericht, maar met de bestaande middelen kan wel.

Het benaderen van campings met folders is in gang gezet. De jeugdwerkgroep
heeft in 2008 richting scholen activiteiten ondernomen waarvan nog steeds de
vruchten worden geplukt.
Beleidsbeïnvloeding
6. Het enige punt uit onze statuten waar we significant minder aandacht aan schenken is de
doelstelling onder c: het benaderen van de plaatselijke politiek c.a. Nu reageren we ad hoc als
we benaderd worden of wanneer iets ons passeert (N18 bijvoorbeeld), maar gerichte studie is
er niet. Besloten is inmiddels de vicevoorzitter met deze activiteit te belasten.

Is een vast punt op de agenda van de diverse vergaderingen. De ‘Nacht van de
nacht’ tegen lichtverontreiniging was twee maal een succes. Raadsleden en
wethouders deden volop mee. Dit jaar was er niet zo veel toe te voegen en
hebben we er vanaf gezien. We leverden een bijdrage aan de inspraak over de
N18. We doen mee met de oprichting van de Stichting Marke Mallem die het
gebied rond de oude Berkeltak, nabij de Kruidenhof, wil gaan beheren. En via de
beide gebiedscommissies waren we bij het beleid voor de buitengebieden van de
gemeenten Oost Gelre en Berkelland betrokken.
Netwerk
7. Wanneer we meer invloed willen hebben op natuur- en milieubeleid dan zal er ook –nog meer
dan nu- een gericht netwerk moeten worden opgebouwd. Om te beginnen via de achterban van
de ‘groene afvaardiging’ in de gebiedscommissie. Maar ook de Vereniging Agrarisch Natuur
Beheer, het Staring Instituut, de gemeente, de provincie etc. zijn partners waarmee wij
gezamenlijk doelen kunnen bereiken. Ook gaan we mogelijk samenwerkingsverbanden aan,
bijvoorbeeld met de Berkelschippers en Stichting De Kruidentuin.

Met de genoemde partners is overleg gevoerd. Onder andere via onze
gebiedscommissieactiviteiten breidt ons netwerk steeds verder uit.
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Bestuurssamenstelling
De samenstelling van het bestuur was in het beschreven jaar als volgt:
Piet Schadee
Voorzitter
Tel.: 0545-475341
e-mail: p.schadee2@chello.nl
Gertrude Bomer
Vice-voorzitter
Tel.: 0545-472457
e-mail: gertrudebomer@chello.nl
Jan Dirk Focker
Secretaris
Tel.: 0544-468363
e-mail: focker@planet.nl
Henriëtte ter Braak
Penningmeester
Tel. 0544-373277
e-mail: hterbraakvdk@planet.nl
André Hendriks
Public Relations
Tel. 0544-352043
e-mail: hendriks.wopereis@hotmail.com
Nel de Haas
Lid
Tel.: 0545-472373
e-mail: nelh@xs4all.nl
Nieuwjaarsreceptie op 6 januari
De nieuwjaarsreceptie werd door zo’n 55 mensen bezocht. Het natuurhûs te
Neede zat weer tjokvol. Weer een heel genoeglijke bijeenkomst. Anja Nijssen
van Staatsbosbeheer was aanwezig en hield een leuk verhaal. Zij reikte de
vrijwilliger van het jaar de bijbehorende prijs uit en gaf medewerking aan de
vertrouwde loterij. De bijbehorende prijzen die gemaakt werden door de leden
van de jeugdgroep waren weer een groot succes. Ook werden voor het eerst
twee ‘jeugdvrijwilligers van het jaar’ ‘in de bloemetjes gezet’
Algemene Leden Vergadering op 18 maart
Op 12 maart 2009 kwam de Algemene Leden Vergadering bijeen waarbij 20
leden aanwezig waren. Vóór de pauze passeerden de gebruikelijke onderwerpen
de revue. Na de pauze vertelde Frans Dorresteyn, p.r.-bestuurslid van de
Stichting Marke Vragenderveen (na het vertonen van een film) het een en ander
over de Stichting en over het prachtige gebied van het Vragenderveen.
Vrijwilliger van het jaar
Voor de zesde keer werd er tijdens de nieuwjaarsreceptie een vrijwilliger van het
jaar (dit maal over het jaar 2008) in het zonnetje gezet.

Bij de afweging ten aanzien van de kandidaten kwam het bestuur tot de
conclusie, dat er alle aanleiding was Frans Baks de bijbehorende prijs toe
te kennen.
Maatschappelijke stage
De voorzitter voerde overleg met Betula die voor de gemeente Berkelland de
maatschappelijke stage coördineert. Leerlingen van de middelbare school moeten
voortaan 72 uur ‘iets nuttigs’ gaan doen bij een instantie of vereniging e.d. We
beraden ons er op of we als IVN ook stageplaatsen kunnen creëren.
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Informatiezuil bibliotheken
Lichtenvoords IVN-lid Ronald Westerman werd bereid gevonden informatiezuilen
te maken voor de bibliotheken in Neede, Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde en
Winterswijk. Op 19 juni onthulde hij samen met Rik Gommers het eerste
exemplaar.
Gebiedscommissies Berkelland en Oost Gelre
In een gebiedscommissie slaan afgevaardigden van diverse agrarische
geledingen, kleine kernen, natuur en recreatie de handen ineen.
In Berkelland zit namens de natuur, en dus ook namens ons, Gerrit Ordelman in
de commissie. Na de start in 2006 heeft de gebiedscommissie Berkelland grote
vorderingen gemaakt. Er werd voor 1,9 miljoen subsidie binnengehaald voor
projecten die inmiddels worden uitgevoerd.
In Oost Gelre zitten wij zelf in de gebiedscommissie. Hier leek het aanvankelijk
allemaal totaal anders te gaan. ‘Alles ligt vast en de commissie mag reageren als
de wethouder dat gewenst vindt’. Inmiddels is dat aan het veranderen. Er is een
compacte commissie ingesteld waarvan onze secretaris Jan Dirk Focker
onafhankelijk interim-voorzitter is geworden. Johnny Janssen is nu de
natuurafgevaardigde namens het IVN en Henriëtte Ter Braak, onze
penningmeester, is zijn plaatsvervanger. Er is een (vergaande!) verordening
vastgesteld. Er wordt hard gewerkt aan een ruimtelijke visie. Er is een website
(www.gebiedscommssieoostgelre.nl) en er komt een eigen pagina in de lokale
krant. Nu is het zaak projecten in te dienen die daarna in het kader van de
plattelandsvernieuwing kunnen worden uitgevoerd.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam op 11-2, 8-4, 20-5, 26-8, en 18-11 (= 5x) bijeen.
Vergaderingen bestuur en coördinatoren
De gezamenlijke vergaderingen met de werkgroepcoördinatoren vonden plaats
op: 25-2, 22-4, 3-6, 9-9 en 2-12 (= 5x).
De activiteiten van de werkgroepen worden onderstaand in beeld
gebracht.
Werkgroep Excursies
De werkgroep Excursies bestond in het verslagjaar uit: Ruud v.d. Boom
(coördinator), Piet Schadee, Frans Baks, Els Van Dijk, Johnny Janssen, Hetty
Voerman en André Hendriks.
Niet onvermeld mag blijven dat de koffie steeds op uitstekende wijze wordt
verzorgd door: Annie Venderbosch.
De wandelexcursies voerden naar de volgende plekken:
18 januari
Kloosterbos, Bredevoort.
15 februari
Needseberg.
15 maart
Rekken.
19 april
Hilgelo, Meddo (Winterswijk).
17 mei
’t Giffel, Winterswijk.
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21
19
16
20
18
15
20

juni
Koolmansdijk, Lievelde.
juli
’t Reijrink, Zwolle.
augustus Hoonesbos, Eibergen.
september ’t Onderholt, Lievelde.
oktober
Gossink, Winterswijk.
november Noordijkerveld/Bollert, Noordijk.
december Bekkendelle, Winterswijk.

Er waren telkens vier á vijf gidsen en zo’n 20 wandelaars aanwezig.
Daarnaast waren er vijf fietsexcursies.
Werkgroep Gentiaan
De redactie van de Gentiaan bestond dit jaar uit: Marja Hoffmann
(eindredacteur), Jos Kleine Punte, Roelien Berloth, Cees de Rooij en Paula
Bouma. Daarnaast mogen zeker de bezorgers Theo Brockötter, Annie
Venderbosch, Jos Kleine Punte, Johnny Hollink, Frans Bomer en Truida Hooisma
niet onvermeld blijven.
De Gentiaan verscheen als vanouds vier maal, steeds met 16 pagina’s . De
inhoud bestond weer uit door eigen leden geleverde kopij.
Werkgroep Jeugd
Leiding
De leiding van de jeugdgroep bestaat uit 7 leden, waarvan er 3 uit de
gidsencursus zijn doorgestroomd, te weten: Els Hendrikx, Jose Hartman,
Thea Kleine Punte, Trudy Welman, Monique Molendijk, Gabine Hartemink en
Plonie Verkerk. Inmiddels zijn de nieuwe begeleiders goed ingewerkt in de
groep. We zijn heel erg blij met deze ondersteuning. Het zorgt voor nieuwe
en frisse ideeën, en een uitbreiding van onze activiteiten.
Jeugdleden
Het eerste resultaat dat we dit jaar bereikt hebben, is de uitbreiding van
het aantal jeugdleden. In september hebben we een ledenwerfochtend gehouden
bij de kruidentuin. Dit leverde ons 15 nieuwe leden op.
Activiteiten
Ook met het groepje oudere jeugdleden gaat het goed. Zij komen nog zeer
geregeld en zij helpen en ondersteunen ons ook bij allerlei activiteiten.
Voor hen hebben we dit jaar enkele aparte activiteiten georganiseerd zoals
een gps-tocht en een bezoek aan een weerstation.
Ook komen zij zelf steeds met nieuwe ideeën voor de jeugdgroep. Wij proberen
deze ideeën zo veel mogelijk door hen uit te laten voeren.
Verder hebben we met de jeugd een bezoek gebracht aan de schaapskooi van
Hans Abbink in Buurse, en hebben we een uitwisseling gehad met de
scoutinggroep uit Lichtenvoorde.
De rest van de ochtenden hebben we in de kruidentuin doorgebracht met
onderwerpen als uilen, wilde planten en paddestoelen.
Ook dit jaar hebben we weer traditioneel afgesloten met een knutselochtend,
waarbij we weer een aantal leuke dingen gemaakt hebben voor de verloting
op de nieuwjaarsreceptie.
We zien het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet.
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Werkgroep Promotie
De werkgroep promotie bestaat uit Erik Bergsma , Gerard Hillen, Andre Hendriks.
De volgende activiteiten hebben we in 2009 georganiseerd.
# April: Bomenwandeling in Groenlo. Grote opkomst, prachtige bomen .
# April Ledenwerving op de vrijwilligersmarkt in de bieb in Lichtenvoorde
# Mei: Onze jaarlijkse busreis. Deze keer ging het naar Oostvadersplassen.
Het was mooi weer en iedereen had er zin in.
#Mei: Groei en bloei weekend in de kruidentuin in Eibergen, druk en veel
geïnteresseerde belangstelling.
# Mei: Leden werving op de vrijwilligersmarkt in de bieb in Groenlo
# Juni: Markt in Lievelde op de kaasboerderij, een leuke dag en erg druk.
# Juni een fietstocht naar het arboretum in Halle Heide van uit Zieuwent
# December: kerstmarkt in Neede. Gezellig en druk zoals altijd.
Werkgroep Vleermuizen
In 2009 zijn weer de nodige activiteiten georganiseerd en begeleid, zoals,
10 januari
Voorstellen werkgroep aan de nieuwe groep Gidsen.
27 maart
bezoek door de Tormijnschool uit Noordijk ( 16 kinderen en 4 begeleiders)
17 april
Vleermuisexcursie eerst bezoek expositie “Vleermuizen op Zolder “ daarna op de
fiets vleermuizen spotten.
22 april
Bezoek van 6 personen IVN Markelo aan de Vleermuisexpositie met daarna een
succes volle buiten excursie naar Huize De Kamp.
15 mei
Toen was de IVN Vleermuisexcursie gepland maar die is vanwege de slechte
weersomstandigheden afgelast.
23 mei
Een vleermuisexcursie voor de Buurtvereniging Lochuizen 30 personen.
12 juni
Start Vleermuisexcursie bij de bibliotheek De Meijer met 5 personen een leuke
excursie .
13 juli
Vleermuisexcursie met een Scouting groep uit Den Haag 30 kinderen met 6
begeleiders.
14 juli
Bezoek aan de Expositie van een groep mensen van Andre Hendriks 15 personen
15 juli
Excursie op camping ‘t Klumpke zoals elk jaar weer erg veel deelnemers
ongeveer 65 personen waar onder een 40 tal kinderen.
21 augustus
Een excursie voor een van een dergelijk 20 groep medewerkers van Arke Tui
waarvoor ook eerst een rondleiding op de expositie en daarna de buiten excursie
naar Huize De Kamp alwaar de watervleermuis zijn vliegkunsten prachtig
vertoonde.
29 augustus
De Europese nacht van de Vleermuis start op de vleermuisexpositie met daarna
een fietstocht waar we weer meerdere vleermuizen hebben gehoord, 8
deelnemers.
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2 November
Excursie met uitleg op de Vleermuisexpositie voor een school uit Eibergen.
9 December
Een excursie voor de jeugdgroep, van het IVN uit Markelo
Ook hebben we meegewerkt aan TV opnames van voor Graafschap TV en TV
Gelderland
Verder hebben we weer bij een tiental mensen aan huis voorlichting gegeven
over de bij hen aanwezige vleermuizen.
Op enkele avonden waren stagairs van de IVN gidsen cursus aanwezig.
Ook was er het Vleermuisstudie groepje dat vier keer bijeen kwam. Onder
andere kregen we heel veel informatie van Henriette van der Loo. Zij weet het
geheel op een fantastische manier te brengen.
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:.
Els Hendrikx, Anke Hollink, Erika Ordelman, Arie Kornegoor, Auke Hoekstra,
en coördinator Bert Niessink
Werkgroep Cursussen
Het afgelopen jaar concentreerden we ons op de gidsencursus.
Wel is er nog een poging ondernomen om een cursus over roofvogels te
organiseren, maar bij gebrek aan belangstelling ging deze niet door.
Dus korte cursussen komen er pas weer in 2010.
Werkgroep Landschapsbeheer
De werkgroep bestaat uit 35 personen. Frans Baks is coördinator.
Van oktober tot en met april is iedere eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot
12.00 uur de vaste werkmorgen. Tussendoor worden er nadere afspraken
gemaakt wanneer er extra gewerkt wordt.
De volgende werkzaamheden zijn in het verslagjaar verricht:
• Wilgen knotten: op de Maat, Hallerpad, Koeweide, Roetgerinkpad, de Mors
(allen Eibergen en omgeving) en aan de Schuppendijk, Zelhorstdijk,
Hogebrugweg en de Kotte Bekke nabij Gelselaar;
• Onderhoud Geologisch natuurpad op de Needse berg;
• Onderhoud Diaconiebos te Eibergen;
• Onderhoud houtwal/afrastering Kruidenhof Mallem;
En er werd deel genomen aan de Natuurwerkdag op het Needse Achterveld in
samenwerking met Staatsbosbeheer.
Dank aan alle medewerkers voor hun inzet en enthousiasme!
Werkgroep Website
Sinds 2006 is de site van IVN GEN is in de lucht. Het adres is www.ivn.nl/gen.
Zo af en toe stonden er aardige actualiteiten op.
Maar het is nog lang niet zoals we het ons zouden wensen.
Inmiddels heeft Frans Bomer de coördinatie overgenomen van Roy Nijman.
Hierbij een oproep aan iedereen om Frans te helpen met foto’s en tekst om er
een mooie en actuele website van te maken.
Gidsencursus
Na het succes van de eerste gidsencursus zijn we snel weer aan de gang gegaan
met de nieuwe cursus. Veel, maar heel dankbaar werk. Kortom, de werkgroep
Jaarverslag IVN/GEN 2009

7

gidsencursus bij elkaar bestaande uit (leden, begeleiders en mentoren): de oudcursisten van 2006/2007: Lydia Pauw, Gertrude Bomer, Johnny Janssen en Anke
Hollink, daarnaast: Jan Dirk Focker, Piet Schadee, Nel de Haas, Els van Dijk en
José Hartman was er in 2008 alweer enthousiast mee aan het werk gegaan. We
organiseren de cursus samen met de afdeling Noord Midden Achterhoek van
waaruit Johan Aalbers, Gerard Wesselink en Herman te Grotenhuis zijn
afgevaardigd. Vanuit de begeleidingscommissie natuurgidsencursus (BCN) neemt
Guido Nijland deel.
Op 6 januari 2009 ging de nieuwe cursus van start. Aanstaande juni 2010
studeert de nieuwe lichting gidsen af. We hopen dat er wéér een nieuwe lichting
gidsen tot een impuls zal leiden voor het IVN/GEN.
Tenslotte
Op 31 december 2009 had het IVN-afdeling GEN 110 leden (waarvan 3 ereleden
en 10 huisgenootleden), 25 jeugdleden en 16 donateurs.
Op 31 december 2008 bedroegen de aantallen respectievelijk: 115, 15 en 16.
De contributie voor leden bedroeg in het verslagjaar € 17.50, voor huisgenoten
€11,--, jeugdleden € 8,-- en donateurs dienden minimaal € 11.—bij te dragen.
Al met al was 2009 voor onze afdeling een voortvarend jaar, waar met
voldoening op mag worden terug gezien!
25 januari 2010
Jan Dirk
Dirk Focker, secretaris
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