GENTIAAN

Nummer 100

CONTACTBLAD IVN OOST ACHTERHOEK

BELEEF DE NATUUR!

IVN Oost-Achterhoek

3

Dubbel feest

5

Gebied Mallumse Molen en Mulders
huis gedurende 25 jaar

8

25 jaar weer

9

Gentiaan 100: iets om te vieren

10

Jeugd present op Natuurwerkdag

15

Agenda

Voorzitter: Jacqueline Borgers-Collou, Looweg 10, 7152 AL Eiber
gen, tel: 0545-479997, e-mail: jborgers-collou@hetnet.nl
Vice-voorzitter: Marcel Karperien, Bronkhorstkamp 10, 7151 DJ
Eibergen, tel:0545-478378, e-mail: h.b.j.karperien@utwente.nl
Secretaris: Gertrude Bomer, Havekortweide 9, 7152 KJ Eiber
gen, tel: 0545-472457, e-mail: gertrudebomer@chello.nl
Penningmeester: Henriëtte ter Braak, Tongerlosestraat 17, 7131
WH Lichtenvoorde, tel: 0544-373277, e-mail: hterbraakvdk@pla
net.nl
Lid: Jan Dirk Focker, Kamperweg 7, 7137 PA Lievelde, tel.
0544-487469 , e-mail : jandirk@focker.eu
Lid: André Hendriks, Dorpsstraat 85, 7136 LJ Zieuwent, tel:
0544-352043, e-mail: hendriks.wopereis@hotmail.com
Werkgroep Cursussen: Erika Ordelman, Haaksbergseweg 103,
7161 BH Neede, tel. 0545-295327, e-mail; erika.ordelman@gmail.
com
Werkgroep Jeugd: Els Hendrikx, Blikweg 18, 7161 XP Neede, tel:
0545-295276, e-mail: hendati@telfort.nl
Werkgroep Landschapsbeheer: Johnny Hollink, Huikert 17a,
7161GJ Neede, tel. 0545-291109, e-mail. johnenankehollink@het
net.nl
Werkgroep Promotie: Ben ter Braak, Tongerlosestraat 17, 7131 WH
Lichtenvoorde, tel. 0544-373277, e-mail: benterbraak@kpnmail.nl
Werkgroep Thema-avonden: Hans Berndsen, Papaverstraat 8,
7151VZ Eibergen, 0545-477222, e-mail: j.berndsen1@upcmail.nl
Werkgroep Vleermuizen: Anke Hollink, Huikert 17a, 7161GJ
Neede, tel. 0545-291109, e-mail. johnenankehollink@hetnet.nl
Werkgroep Wandelen: André Hendriks, Dorpsstraat 85, 7136 LJ
Zieuwent, tel: 0544-352043, e-mail: hendriks.wopereis@hotmail.
com
Werkgroep Website: Frans Bomer, Haverkortweide 9, 7152 KJ Ei
bergen, tel: 0545-472457, e-mail: webmasterivnoostachter
hoek@gmail.com

COLOFON
De Gentiaan verschijnt vier maal per jaar, aan
het begin van ieder kwartaal.
De redactie Gentiaan bestaat uit:
Vaste medewerkers: Els van Dijk, Iet Hens
broek, Marina Pruysers, Marco Boekelder,
Auke Hoekstra,
Kees de Rooij.
Coördinator redactie: Peter Polter, Pierson
straat 10, 7103 HC Winterswijk, tel
0543-520923.
E-mail redactie: redactiegentiaan@gmail.
com.
Sluiting volgend nummer: Het volgende
nummer van de Gentiaan verschijnt half april.
De sluitdatum voor de kopij is: 15 maart.
(Kopij digitaal aanleveren als platte tekst zonder
opmaak. Foto’s als losse jpg-bestanden in hoge
resolutie.
Maximale omvang van bijdragen: ongeveer 500
woorden.)

Contributie: Leden € 21,00
Huisgenoten: € 11,00
Jeugdlid: € 8,00
Donateur: € 11,00 (mag meer).
Bankrekening: Rabobank Achterhoek-Oost, nr. 31.64.40.116 t.n.v.
IVN

2

GENTIAAN

IVN OOST ACHTERHOEK

Van de bestuurstafel: DUBBEL FEEST!
Wat leuk dat ik dit keer het voorwoord mag schrijven!
Het is namelijk dubbel feest!
We bestaan dit jaar 25 jaar én… 25 x 4: dit is de honderdste Gentiaan!
Ik zit sinds 2005 in het bestuur, toen ik begon vierden we
ons 15-jarig bestaan.
Én ik zat vanaf 2004 een aantal jaren in de redactie van de
Gentiaan.
Om me in de afdeling ‘in te werken’ heb ik toen twee jaar
lang de rubriek ‘De Gouwe ouwe’ gedaan en onder andere
een aantal prominente IVN-ers van het eerste uur aan het
woord gelaten. Voor wie ze nog kent: Henk Smeenk, Riek
Brendel, Hans Abbink, Marja Hoffmann, voorzitter van het
eerste uur Marien Dijke, Jan Hartman, jarenlang onze
penningmeester en onze eerste secretaris Reinhold Abbink.
Graag een citaat hoe Reinhold daarbij die eerste jaren in
zijn woorden beschreef:
“Eind jaren tachtig hadden Henk Smeenk en Marriët Dijke net de
gidsencursus afgerond, toen ze graag een eigen afdeling voor
Groenlo, Eibergen en Neede wilden oprichten. Ook Riek Brendel
heeft bij de totstandkoming van de nieuwe afdeling een belang
rijke rol gespeeld. Het is daarna eigenlijk allemaal vrij snel ge
gaan. Hoewel we het wel allemaal zelf moesten uitvinden. Dat er
nou zo veel begeleiding is bij het starten van een nieuwe afdeling
van het landelijke I.V.N., kan ik nou niet zeggen. Maar al snel
hadden we zo’n veertig leden. We begonnen met het geven van
rondleidingen. Dat sloeg al snel aan. Later kwam er een werkgroep
tentoonstellingen, de jeugdwerkgroep, de Gentiaan en de werk
groep vleermuizen bij.”
Hoe het ons verder is vergaan, daar moeten we het later
nog maar eens over hebben. Nog veel meer werkgroepen,

de gidsencursussen, ons vast onderkomen op de Kruiden
hof, de verdere uitbreiding met Winterswijk, de nieuw
jaarsrecepties, de vrijwilligers van het jaar, om maar eens
een paar onderwerpen te noemen. En ook van later jaren
zijn er velen te noemen die met geweldige inzet het IVN
Oost-Achterhoek verder op de kaart hebben gezet.
De redactie van de Gentiaan wil ik graag van harte felicite
ren met dit, als altijd weer prachtige, 100-ste exemplaar
van de Gentiaan. Een Gentiaan die ook nog in een ander
opzicht bijzonder is: vanaf dit nummer is ons afdelingsblad
namelijk volgens de landelijke vormgeving gemaakt.

“

Eind jaren tachtig hadden Henk Smeenk en Mar
riët Dijke net de gidsencursus afgerond, toen ze
graag een eigen afdeling voor Groenlo, Eibergen
en Neede wilden oprichten.

”

Het bestuur is druk bezig om ons 25-ste jaar luister bij te
zetten. Zie onder andere elders in de Gentiaan dat gewel
dige plan om in Neede een terrein te gaan beheren. Maar
gedurende het jaar zullen we er nog vaker bij stil staan.
Iedereen gefeliciteerd! En op naar de volgende 25 jaar!
• Jan Dirk Focker

Stippellijn
2 kolommen
3 realiseren van
Oproep:
wie
wil helpen bij
natuurtuin in kader 25-jarig bestaan
In het kader van het 25-jarig bestaan van onze afdeling heeft het bestuur het plan opgevat om iets te doen voor onze
omgeving in de vorm van een natuurtuin.
Het plan is om een plek in de openbare ruimte zodanig in
te richten dat dit de boodschap van het IVN uitstraalt. Deze
plek moet mensen een natuurbeleving geven en ingezet
kunnen worden voor bijvoorbeeld educatieve activiteiten
met jeugd of volwassenen. Denk hierbij aan natuurrijk
tuinieren, het aanleggen van moestuintjes, het bouwen van
insectenhotels, enz.

het leuk lijkt hier een bijdrage aan te leveren.
Dit kan zijn in de vorm van meedenken, mee ontwerpen,
helpen bij de aanleg, helpen bij het onderhoud, enz. De
bedoeling is dat we een werkgroep oprichten die zich hier
mee bezig gaat houden.
Het wordt een flinke klus die we zonder budget zullen
moeten klaren, hierin ligt ook een grote uitdaging.

Het ziet er naar uit dat we in Neede een goede plek hiervoor
gevonden hebben. Een plek die deel uitmaakt van een wijk
en die dus echt iets aan de omgeving kan toevoegen.
De bedoeling is dat we samen met bewoners en bijvoor
beeld scholen een plan ontwerpen. Dit plan moet dan ook
worden uitgevoerd samen met de buurt. En natuurlijk moet
het geheel ook in de toekomst worden onderhouden.

Lijkt je dit een spannende uitdaging? Geef je dan hiervoor
op.
Dit kun je doen door een mail te sturen naar jborgers-col
lou@hetnet.nl of neem telefonisch contact op via
0545-479765.
We rekenen op jullie!

Voor dit project zijn we dringend op zoek naar mensen die

• Namens het bestuur, Jacqueline Collou
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IVN VERENIGING VOOR NATUUREDUCATIE EN DUURZAAMHEID
afdeling Oost-Achterhoek. secretariaat Havekortweide 9, 7152 KJ Eibergen.e-mail: gertrudebomer@chello.nl

Beleef de natuur!

Uitnodiging
voor de

Algemene Leden Vergadering van IVN Oost-Achterhoek op
woensdag 18 maart 2015 om 20.00 uur
in de Kruidenhof te Mallum

Ontwerp Agenda
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 19 maart 2014
Worden eind februari aan de leden toegestuurd worden.Een aantal exemplaren zullen ook
beschikbaar zijn ter vergadering.
3. Jaarverslag secretaris 2013
Wordt eind februari op onze website geplaatst. Een aantal exemplaren zullen ook beschikbaar
zijn ter vergadering.
4. Verslag penningmeester 2013;
Op aanvraag bij de penningmeester verkrijgbaar; wordt ook ter vergadering verstrekt.
5. Verslag van de kascontrole door de kascommissie en benoeming leden nieuwe
kascommissie
6. Rooster van aftreden bestuursleden;
 Aftredend in 2015: Jacqueline Borgers.
 Aftredend in 2016: Marcel Karperien en Jan Dirk Focker (bestuurslid)
 Aftredend in 2017: Henriëtte ter Braak (penningmeester)
 Aftredend in 2018: Gertrude Bomer.
 Aftredend in 2019: André Hendriks
7. Verkiezing bestuursleden
Voorstel: In de vacature die is ontstaan door het vertrek van Piet Schadee hebben zich bij de
afgelopen ledenvergadering geen kandidaten gemeld. Het bestuur is zelf op zoek gegaan naar
mogelijke kandidaten en heeft Anke Hollink uit Neede bereid gevonden de vacature in ons
bestuur in te gaan vullen. Sinds onze november-vergadering draait Anke als kandidaat
bestuurslid mee in het bestuur.
We dragen Anke Hollink dus voor als nieuw bestuurslid en vragen de Algemene
Ledenvergadering om deze benoeming te bekrachtigen
8. Rondvraag/sluiting eerste gedeelte.

Pauze

Na de pauze staat het programma in het teken van ons 25 jarig bestaan. De precieze
inhoud houden we nog even geheim………
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Gebied rond Muldershuis en Mallumse
Molen gedurende 25 jaar IVN-afdeling
Korte voorgeschiedenis:
Toen in de vijftiger jaren de familie Thijssen hun boerderij, het huidige Muldershuis, verlieten kwam er geen nieuwe
bestemming op dit gebouw. Gedurende de tien daaropvolgende jaren werd het een bouwval.
In die tijd wilde Rijkswaterstaat deze bouwval en ook de watermolen laten verwijderen, zodat de Berkel meer armslag
kreeg om het water tijdelijk op te vangen. Dit was vooral voor Eibergen van belang, waar tot dan toe het dorp bij hoog
water onderliep tot aan het centrum.
Echter, de toenmalige burgemeester van Eibergen, de heer Hermsen heeft hier een stokje voor gestoken.
Gelukkig maar, nu kunnen wij nog genieten van dit gebied waar het Muldershuis een restaurant-functie heeft gekregen
en de watermolen weer volop kan draaien.

De gekanaliseerde Berkel.

De meanderende Berkel daarna.

Veranderingen in het gebied gedurende de laatste 25 jaar:
Nadat de Berkel in de zestiger jaren was gekanaliseerd,
pachtte een boer de grond, die begrensd werd door de
Berkel, het Jodenkerkhof en de huidige kruidentuin. Hij
gebruikte de grond toen voor de akkerbouw. Dit kunt u op
bovenstaande foto goed zien.
Vervolgens werd de Berkel weer meanderend gemaakt. Dit
keer om te zorgen dat het water niet te snel weg liep en zo
overstromingen elders te voorkomen.
Nu is de eerder genoemde akker afgeschraapt.
Dit even ter inleiding, want wij willen u vooral meenemen
door dit gebied om zo samen met u enkele natuurlijke
ontwikkelingen gewaar te worden.

De natuur zoals hij nu is:
Als u van het Jodenkerkhof rechts langs de oude Berkeltak
loopt ziet u aan de rechterkant geen akkerbouw meer, maar
grassen, russen, stalkaarsen, klavertjes, mos en ook rate
laars en orchideeën.
Bij het Jodenkerkhof kunt u de bonte vliegenvanger horen.
En de bosuil broedt hier. En verder zijn er de kleine bonte,
de middelste bonte en ook de zwarte specht te vinden. Sinds
kort voelt de groene specht er zich heerlijk thuis: Waar eerst
akkerbouw was kan hij nu in dat veld allerlei insecten
vinden en de rust die daar heerst verstoort hem niet. Soms
zie je er wel zes tegelijk!
De kleine karekiet kun je er nu nog horen. Maar door de

Grote ratelaar.

Moerasrochis.

Nummer 100

GENTIAAN

5

zompvaart is er minder bodembegroeiing, wat weer nega
tieve invloed heeft op het broedsucces van deze vogel.
Verder de bosrietzanger die, heel gemeen, het geluid van
de kleine karekiet nadoet. Het roodborstje, de vink, het
staart-, pimpel- en koolmeesje en het zwartkopje zijn er te
horen. In 1989 hoorden en zagen we hier nog veelvuldig de
nachtegaal. Hij had hier zijn broed- en leefgebied. Helaas
komt hij nu alleen nog af en toe overgevlogen. In 2013
vlogen er honderden kepen rond. Zij foerageerden, evenals
groenlingen, in de kruidentuin, waar in het voorjaar veel
bloemen gezaaid worden.
En in het water de fuut, de waterhoentjes en de meerkoe
tjes. Weet u waarom de meerkoet schippersverdriet wordt
genoemd? Omdat de meerkoeten in de winter op de oevers
gras eten, zelfs onder de sneeuw en zich daarbij in groepen
op de kant verzamelen.
Als het in de winter ging vriezen, kwamen de schippers met
boot en al vast te zitten in het ijs in the middle of nowhere.
Zij waren dan om in leven te blijven aangewezen op het
schieten en vangen van meerkoeten. Maar het vlees van
deze vogels schijnt nogal bitter van smaak te wezen.
Vandaar de naam schippersverdriet.
En laten we het ijsvogeltje niet vergeten. Af en toe vliegt
die zelfs mee met de Berkelzomp die sinds enkele jaren
over de oude Berkeltak vaart.
Als u verder langs het water loopt zult u zeker ook de do
daars tegen komen. Verwonderlijk is dit niet, want sinds
de zestiger jaren mag er niet meer geloosd worden op de
Berkel met het gevolg, dat het water schoner is geworden.

Vliegenzwam.

Bloeddruppelstekelzwam.

Grote bonte specht.

Zwarte specht.
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Daarnaast zorgt een goed beheer van de oever voor een
goed leefklimaat: één kant maaien en de andere begroeid
laten om als schuilplaats voor de dodaars te dienen.
Een andere aparte verschijning is de witoogeend die in 2010
een aantal weken in de Berkel heeft gebivakkeerd.
In de afgelopen 25 jaar zijn er In totaal 124 soorten in dit
gebiedje rondom de Mallumse Molen geïnventariseerd.
Laten we het bosje niet vergeten: de IVN-jeugdgroep heeft
hier een pad gemaakt. Het dode hout
wordt niet meer opgeruimd, maar de jeugd maakt er hutten
en schermen van, die weer een schuilplaats zijn voor alle
kleine dieren. Opvallend is, dat er hier weinig paddenstoe
len te zien zijn. De bomen hier zijn zeker 50 – 60 jaar oud
en er groeit klimop, zeker om de eiken. We kunnen hier de
tuinfluiter goed horen. Deze vogel komt steeds meer voor
in Nederland.
Wanneer we bij de stuw komen ontdekken we daar de grote
gele kwikstaart. Deze vogel is afhankelijk van zuurstofrijk
water. Dankzij het vallende water van de stuw is dat er. Zo
ook bij de sluis, waar deze kwikstaart zijn nestje bouwt
onder de brug. Het nestkastje van de grote gele kwikstaart
wordt incidenteel wel gebruikt, maar is om te broeden niet
persé nodig. Ook zonder dit kastje vinden ze wel een
broedplek, als er maar voldoende voedsel (insecten en oe
vervliegen) voor de jongen aanwezig is.
Nu we toch bij de sluis zijn aangeland:
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Deze is verschillende malen gerestaureerd. En ook hier
heeft men de natuur de ruimte gegeven. In het oude cement
dat veel kalk bevat, groeiden de muurvaren en de steen
breekvaren.
Men heeft bij de aanmaak van het nieuwe cement hier wel
degelijk rekening meegehouden en u ziet her resultaat:
beide varens groeien er weer naar hartelust.
Wat er ook in dit gebied groeit zijn paddenstoelen:
De vliegenzwam kunt u langs het water vinden, de tonder
zwam in de bomen, waar ook de reuzenzwam groeit. Mooi
om te zien, maar helaas de dood voor de bomen. Heeft u de
tamme kastanjes al eens geproefd? En de beukennnootjes?
Ze zijn te vinden voor de ingang van de kruidentuin, waar
we dit jaar ook de bloeddruppelstekelzwam konden waar
nemen.
Let wel: deze was in 2004 geheel verdwenen.
De kruidentuin is in deze eeuw aangelegd en wel in 2003.
Een lust voor het oog, en ook voor de konijnen die er hun
spelletjes spelen en hun jongen geboren laten worden.
Maar ook het al eerder genoemde ijsvogeltje vliegt hier
rond. Deze snelle blauwe bliksemschicht heeft zijn nestjes
in de oever van de oude Berkeltak, waar hij snel het water
induikt om een visje te verorberen.
Wanneer we dan nog de brug bij de watermolen overgaan
komen we op de hoek bij de parkeerplaats van het Mulders
huis een weinig voorkomend plantje tegen: het bonte
kroonkruid.

Bont kroonkruid.

En daar staand kunnen we zomaar het volgende tafereel
waarnemen:
De boer die op zijn tractor voorzichtig om de nesten van
wulp, grutto en kievit heenrijdt. Vervolgens neemt een
buizerd een diepe vlucht en pikt de jonge vogeltjes uit het
zorgvuldig aangestipte nest.
En de boer…. hij ploegde (gefrustreerd) voort, terwijl de vos
stiekem langs komt sluipen op zoek naar zijn prooi.
Voor de samenstelling van dit artikel hebben wij dankbaar ge
bruik gemaakt van de informatie die wij kregen van enkele van
onze IVN-collegae en van Tim Oortwijn die in dit gebied de vo
gelstand inventariseert, Henk Griessen, buurman van het Mul
dershuis en Cees van Beinum, lid van de vogelwerkgroep.
• Els van Dijk, Marina Stap en Iet Hensbroek

Thema Stippellijn
2 kolommen
Verslag
thema-avond
stuwwallen
Met drieentwintig bezoekers werd deze thema-avond op 10 november in het Natuurhûs te Neede redelijk goed bezocht.
Het thema-verhaal van deze avond gaat over het ontstaan
van de stuwwallen tijdens een van de ijstijden: Heel lang
geleden ontving de noordpool van onze aarde door de stand
van de aardas en afstand van de aarde tot de zon, weinig
energie-uitstraling van de zon, mogelijk ook door weinig
energieopwekking van de zon zelf, en een relatief gebrek
aan broeikasgassen.

“

”

Dit alles is nog steeds duidelijk terug te zien
in ons landschap rond de lijn Haarlem –
Arnhem – Winterswijk.

Dit resulteerde in extra sneeuw- en ijsafzettingen op de
pool. Deze witte sneeuw- en ijslaag zorgde er ook voor dat
er meer zonne-energie werd teruggekaatst naar de ruimte;
een zichzelf versterkend effect dus. Doordat Scandinavië
een landmassa is, kon hier zich hierop een enorme ijslaag
vormen tot wel vijf kilometer hoog. De enorme toename
van ijsafzetting op de pool ging ten koste van het volume
aan zeewater – waarbij de zee- en oceaanhoogte daalde met
meer dan 150 meter.
Door de enorme druk die de ijslaag naar alle kanten uitoe
fende en de ontstane hoogteverschillen, gleden de ijsglet
sjers naar het zuiden, richting Nederland, grote stenen en
puin meenemend. De naar het zuiden oprukkende gletsjers
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die in eerste instantie via de toen aanwezige rivierdalen
oprukten, drukten de bodem opzij maar ook stuwden zij
enorme zandmassa's naar voren. Vergelijk maar met het
resultaat als je je eigen vuist in een zandbak duwt. Na het
einde van de ijstijd zorgde afvloeiend smeltwater voor af
ronding en glooiing van deze opgestuwde zandhopen. Bo
vendien werden er geulen in uitgeslepen en smeltwater
bekkens gevormd. Dit alles is nog steeds duidelijk terug te
zien in ons landschap rond de lijn Haarlem – Arnhem –
Winterswijk.
• Hans Berndsen
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25 Jaar weer: het weer van 1990
Van het jaar 1990 is elke maand bekend. Zie de afbeelding.
Ook kunnen we daar al zien dat het weer steeds warmer
wordt.
25 jaar geleden , hoe was het weer in het jaar 1990 ?
En wat het gaat worden in dit nieuwe jaar 2015, weten we
pas aan het einde van dat jaar.
Worden dat grote verschillen , door het opwarmen van de
aarde ? We kunnen het per maand volgen, zal dit wel bij
houden.
Terug naar 25 jaar geleden:
Januari : zeer zware storm op de 25e , enorme schade en
18 doden
Februari: was de warmste sinds 1706.
Maart : op een na de warmste maand van de eeuw.
April: gaf matige vorst, kouder dan de hele winter
Mei: record gemiddelde temperatuur
Juni: Extreem somber.
Juli: Zeer warm met 6 zomerse dagen .( + 25 graden )
Augustus: Hittegolf van 10 dagen.
September: Storm en koud en somber.
Oktober: Zeer warm.
November: Mistbanken te Breda: 8 doden
December: In Limburg een sneeuwdek van 12 cm.
•Auke Hoekstra

Stippellijn 2 kolommen
Concept cursusaanbod 2015
In 2015 staan er weer een aantal korte cursussen gepland.
Hieronder vindt u per cursus de onderwerpen, data, locaties
en kosten. Als u geïnteresseerd bent in een onderwerp,
meld u dan vroegtijdig aan via onze website. De betreffen
de docent besteedt de nodige tijd voor de opzet en voorbe
reiding van de cursus. Met het oog daarop is het dan ook
wenselijk dat hij/zij ruim van te voren van ons hoort of de
cursus definitief door gaat.

Grassen en voorjaarsplanten
Data: 23 april, 14 mei en 21 mei van 19.30 uur tot 22.00 uur
Plaats/theorie: Eibergen, de Kruidenhof
Excursie: 23 mei, locatie n.t.b.
Deelnemers: minimaal 10
Kosten: € 30 p.p. incl. koffie/thee

Solitaire (wilde)- en Honingbijen
Data Wilde bijen: theorie 30 april en 16 mei praktijk
Data Honing bijen: theorie ?? mei en 30 mei praktijk
ATT: definitieve data op de website
Plaats/theorie: Eibergen, de Kruidenhof / De Huve
19.30-22.00 uur
Praktijk: locatie n.t.b.
Deelnemers: minimaal 10
Kosten: € 30 p.p. incl. koffie/thee
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Vlinders en libellen
Data theorie: 17 juni, vlinders / 1 juli, libellen
Data excursies: 20 juni en 4 juli
Plaats/theorie: Eibergen de Kruidenhof 19.30-22.00 uur
Locatie excursie: 20 juni Vlinders, Koolmansdijk / 4 juli
Libellen, Kruidenhof
Deelnemers: minimaal 10
Kosten: € 27,50 p.p. incl. koffie/thee

Mossen
Data theorie: 28 oktober 11 november
Plaats/theorie: Eibergen, de Kruidenhof 19.30-22.00
Locatie excursie: 31 oktober, bos / 15 november, Achterveld
Neede
Deelnemers: minimaal 10
Kosten: € 27.50 p.p. incl. koffie/thee

Uitgebreider informatie per cursus
op onze website.
Aanmeldingen via de website
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Gentiaan nummer 100: iets om te vieren.
Sinds mensenheugenis hebben de mensen altijd wat te vieren gehad. In oude tijden waren feesten verbonden met de
seizoenen, de oogst, de natuur. Daar was men van afhankelijk. De natuur voorzag in alles wat men echt nodig had. Zelfs
kregen gebeurtenissen en dingen uit de natuur een schier goddelijke betekenis. Sterker nog: aan de natuur zelf werd
een bovenmenselijke betekenis toegekend.
En daarom was de natuur voor hen heilig. Daar huisden
bovendien de gestorven voorouders. De feesten en rituelen
hadden er allemaal mee te maken. Maar bij de oude Grieken
en Sumeriërs waren het de sterrenbeelden die het voor het
zeggen hadden. Hun cultus was daarmee verbonden. In
onze streken was meer het komende en verdwijnende licht
bepalend voor de cultus. Zo was het feest van de zonne
wende een belangrijk element in de jaarcyclus.

pij die de aarde uitbuit en om zeep helpt. De Gentiaan is
een lofzang op de natuur en alles wat er toe behoort, in
tegenstelling tot de economie die de natuur uitsluitend
beschouwt als leverancier van grondstoffen, dus als
winstobject. Honderd nummers Gentiaan en 25 jaar afde
ling IVN Oost-Achterhoek is het vieren waard! Toch maar
niet op onze lauweren rusten. Juist nu we een boeiende en
ultiem belangrijke tijd beleven. De oude economie die puur
op geld verdienen gebaseerd is, tegenover duurzame eco

De zonnewende is een jaarlijks terugkerend feest.

Maar met de industriële revolutie vatte ook een andere
revolutie post. De natuur was niet langer meer ons huur
huis, maar een voorraadschuur waar je uit kon halen wat
aan je –finan ciele- doel beantwoordde. De natuur was al
leen interessant voor zover we er zelf geld voor kregen. Zo
wordt de natuur leeggeplunderd, uitgemoord, uitgeput en
zieltogend achtergelaten. Dat kunnen we toch echt niet
vieren.
Maar omdat we toch wat willen vieren, vieren we van alles,
zoals verjaardagen, jubilea, examens, het openen van as
faltbanen en gebouwen etc. Zo vieren we ook dat dit de
honderdste Gentiaan is (en natuurlijk dat de afdeling dit
jaar 25 jaar bestaat). Maar de Gentiaan richt haar blik al 100
nummers naar de natuur als levensgemeenschap waar
zowel planten, dieren en de mens een harmonische entiteit
behoren te zijn te midden van onze consumptiemaatschap

“

”

De mensen zijn de enige levende wezens die
leven vanuit getallen.

Nummer 100

Winterfeest

nomie die de aarde niet uitput en niet inruilt voor geld. De
duurzame economie reikt erg ver, een groeiproces zonder
weerga. Moge de Gentiaan een rots, een rustpunt in deze
woelige tijden, zijn, waarin nog plaats is voor verwonde
ring.
De mensen zijn de enige levende wezens die leven vanuit
getallen. Productie, economische groei, zelfs leven en dood:
op de één of andere manier wordt het allemaal in getallen
gevangen. Zonder getallen geen leven! Planten worden
beschreven met getallen, zoals aantal kroonbladen, aantal
stuifmeelkorrels etc. Zelfs de Gentiaan ontkomt er niet aan.
We hebben nu de honderdste Gentiaan. Maar wie weet nog
wat er in de tiende Gentiaan stond? En in de elfde? Ik denk
niemand! Waarom nummeren we de Gentianen dan als
niemand het meer weet? In de natuur geven planten en
dieren elkaar geen nummers. Getallen en nummers spelen
er geen rol.
• Kees de Rooij

GENTIAAN
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Jeugd present op Natuurwerkdag
Op 1 november hebben we meegedaan aan de landelijke
natuurwerkdag op het Needse Achterveld. Op deze uitzon
derlijke zonnige zaterdag zijn we geïnterviewd en gefilmd
door een filmploeg van Scharrelkids. ’s Ochtends hebben
we met elkaar boompjes omgezaagd of getrokken. Na een
lekkere uitgebreide lunch was er nog genoeg tijd om weer
aan het werk te gaan of te spelen en te knutselen.

(advertentie)
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Eco experimenten
Het was al een poos geleden, dat we hoorden dat je van
pitrus lontjes kan maken voor olielampjes. Het werd tijd
om eens uit te proberen of dat zo is.
Zaterdagochtend 15 november hebben we dat uitgepro
beerd, het werkt echt!
Op internet kun je allerlei leuke experimenten vinden,
maar gaat het in werkelijkheid ook zo gemakkelijk?? Met
citroenen, zink, koper en een paar draadjes zou je een
batterij kunnen maken en daarmee een lampje laten
branden. We hebben het gedaan en het is ons gelukt om
een piepklein LED-lampje te laten branden.
Kun je een glas water omdraaien, rozijnen laten dansen of
onzichtbaar schrijven? Alles is uitgeprobeerd!

Knutselochtend in de ‘Kruidenhof’
De 21 jeugdleden die deze decemberochtend in de kruiden
hof aanwezig zijn hebben keuze uit 7 activiteiten. Zoals
gebruikelijk wordt er dan gezaagd, geboord en getimmerd.
Ook bloemstukjes maken is favoriet. Dit keer creëren ze een
bostafereel. In een raamwerk van vier plankjes worden
takken op maat aangebracht en figuurtjes van klei bevolken
het bos. Ook worden er uilen gemaakt van dennenappels
en witte watten, stenen beschilderd, blad afdrukken in gips
gemaakt en alternatieve kerstboompjes van takken. Zelfs
een complete kerststal van klei ontbreekt niet. Enthousiast
en met aandacht wordt er gewerkt en wanneer een stukje
af is wordt meteen een nieuwe activiteit onder handen
genomen. Het resultaat, weer een aantal leuke stukjes voor
de verloting op de Nieuwjaarsreceptie.
•Trudy Welman

Nummer 100
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(Voormalig)
Lensdragers
gezocht
In het kader van een onderzoek naar nieuwe contactlensmaterialen is

Hofland Optiek
op zoek naar mensen die problemen hebben gehad met hun contactlenzen.
Deze problemen moeten zich vooral bevinden op het gebied van:
- droge ogen(al dan niet aan het einde van de dag),
- irritatie in geairconditioneerde ruimten,
- werkzaamheden met beeldschermen,
- rokerige ruimten.
Graag willen wij mensen uitnodigen om een afspraak te maken.
Aan het onderzoek zijn geen kosten verbonden.
Contactlenzen en aanpassingen worden gratis ter beschikking gesteld tijdens dit onderzoek.
12
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Wandeling Beurzerbeek in Huppel
Het regende op die zondag 16 november helaas de hele dag. Maar er waren toch nog 11 deelnemers. En die genoten,
want Els en Lud Overkamp hadden een hele mooie wandeling rondom de Beurzerbeek uitgezet.
Er waren Winterswijkers die toegaven dat ze hier nog nooit
geweest waren. Door het warme weer van de laatste tijd
stonden nog heel veel planten in bloei: margrieten, witte
dovenetel, dagkoekoeksbloem e.d. Maar langs een ruilver
kavelingssloot zagen we wel vijf bloeiende dotterbloemen.
Die had ik niet verwacht.
We liepen eerst langs een terreintje dat een jaar of 10 gele
den door Natuurmonumenten was afgeplagd tot op het kale
witte zand. Het was nu prachtig begroeid met mossen en
korstmossen in allerlei soorten en kleuren. Ook veel opslag
van lariks en wilg. En juist op en rond die kleine wilgjes
vonden we veel gewone franjezwam, precies zoals het in
de gids vermeld staat.
Er tussendoor ook veel gewone franjekelkjes: minieme
paddenstoeltjes. Het kan ook wel een ander soort franje
beekje? Nou, we konden nu al goed zien hoe hij door de
regen van vandaag al opgezwollen was. Laat staan als er
echt hoosbuien komen. Je kon aan de hoogte en dikte van
de bomen zien waar de oude en waar de nieuwe beek lag.

Er waren Winterswijkers die toegaven hier nog nooit te zijn geweest.

kelkje zijn, want er komen in Nederland maar liefst 45
soorten franjekelkjes voor, maar deze stond in het boek en
leek er op.
Langs de beek lopend konden we goed zien hoe in de vori
ge eeuw bij de ruilverkaveling op een aantal plaatsen de
beek was verlegd. Vooral op plaatsen waar bij hoog water
de beek de weg er langs dreigde te ondermijnen. Zo’n smal

Langs de beek en langs de akkers en weilanden lagen op
veel plaatsen mooie wandelpaden met leuke bruggetjes
over beek en sloten. Wat vogels betreft kregen we helaas
door het weer niet zoveel te zien: overvliegende grauwe
ganzen, een torenvalk en een laag en snel wegvliegende
sperwer. Maar paddenstoelen waren er nog best veel: heel
veel nevelzwammen (een typische paddenstoel voor no
vember/december), geschubde inktzwam, blauwe kaas
zwam, knolparasolzwam, waaiertje, wit oorzwammetje,
sombere honingzwam, gladde vezelkop, stinkmycena
(ruikt naar chloor), judasoor, geweizwam en de tweekleu
rige vaalhoed die, precies zoals Gerhardt in zijn gids be
schrijft, groeide bij een kerstboomplantage. Ondanks de
regen een mooie middag!
• Ed Grotenhuis

Stippellijn 1 kolom
Graag email-adres
doorgeven!
Hierbij aan alle leden een oproep van het bestuur om uw
email-adres door te geven (indien u hierover beschikt).
Uw email-adres zal enkel en alleen worden gebruikt voor
communicatie vanuit het bestuur. Bijvoorbeeld om activi
teiten aan te kondigen of nieuws te verspreiden. Uw e-mail
adres zal dus niet aan anderen worden doorgegeven.
Indien u erover beschikt, kunt u het mailadres doorgeven
aan onze penningmeester: hterbraakvdk@planet.nl
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VOOR KWALITEIT TEGEN BETAALBARE PRIJZEN
Dagelijks verse aanvoer van aardappelen groente en fruit
Wij staan op de volgende markten:

DINSDAG: EIBERGEN
WOENSDAG: BORNE
DONDERDAG: BELTRUM
VRIJDAG: RUURLO

(advertentie)
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Agenda
Zondag 9 februari
Wandeling landgoed Het Enzerinck te Vorden (IVN NMA).
Start: 14.00 uur.
Startplaats: parkeerplaats van Natuurmonumenten bij de
oprijlaan van het Landgoed ‘t Enzerinck aan de Almense
weg in Vorden.
Thema: Bomen en voorjaarsknoppen.
Bijzonderheden: Wandeling over het Landgoed Den Bramel
en het aangrenzende Landgoed ‘t Enzerinck. Op beide
landgoederen zijn in vroegere tijden parkbossen aange
legd.
Woensdag 11 februari
Thema-avond: Mossen. Aanvang: 20.00 uur.
Gem. Stadsmuseum, Mattelierstraat 33, 7141 BP Groenlo.
Zondag 15 februari
Wandeling bij Eibergen, Hoonesbosch. Thema: Winter in
het bos. Aanvang 14.00 uur.
Startpunt: T. splitsing Hoonesweg/ De Posse, 7152 AB Eiber
gen.

Zie ook actuele agenda op:
www.ivn.nl/oost-achterhoek
www.ivnnma.wordpress.com

Maandag 9 maart
Thema-avond. Thema: Amfibieën-reptielen, Aanvang:
20.00 uur.
Natuurhûs, Koeweidedijk 27a, 7161 RJ Neede
Zondag 9 maart
Wandeling landgoed Kiefskamp te Vorden (IVN NMA) Start:
14.00 uur
Startplaats: bij de oprijlaan van huize Kieftskamp aan de
Lindeseweg, tussen Vorden en Linde, 52° 5´ 2.85" N 6° 19
´ 41.72" E.
Thema: stinsenplanten op het landgoed Kieftskamp nabij
Vorden.
Zondag 15 maart
Wandeling bij Zwolle. Thema: ‘t Stenen Tied-perk. Natuur
park De Leem-putten.
Aanvang : 14.00 uur.
Startplaats: parkeer-plaats achter café Haak en Hoek.
Woensdag 18 maart
Algemene Leden Vergadering van IVN Oost-Achterhoek.
Aanvang: 20.00 uur, in de Kruidenhof te Mallum.
Zondag 5 april
Vroege vogelwandeling bij Harreveld. Thema: “Een ei hoort
er bij”. Aanvang: 8.00 uur.
Startplaats: Nicolaasweg bij de brug over de Veen-goot, 7135
KK.
Woensdag 15 april
Thema-avond. Thema: Roofvogels. Aanvang: 20.00 uur.
De Huve. Grotestraat 52 7151 BD Eibergen.

Foto-impressie
wandeling Leerinkbeek
Stippellijn 2 kolommen
Hierbij enkele foto's, gemaakt door Louis Hoekstra, tijdens de wandeling van 19 oktober, om een idee te krijgen van de
nieuwe natuur bij de Leerinkbeek in Beltrum.
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BURO OLLOU
tuin & landschapsontwerp
●Tuinontwerp voor particulieren, instellingen en bedrijven.
●(Her)inrichting van boerenerven.
●Landschapsplannen.
●Cursussen.
www.burocollou.nl
●Advies.

Buro Collou is een ontwerpbureau dat zowel grootschalig als kleinschalig werkt.
Grootschalig in de vorm van bijvoorbeeld landschapsplannen en kleinschalig in de
vorm van tuinen voor particulieren en instellingen.
Natuur en millieu zijn in alle gevallen belangrijk voor de ontwerpkeuzes.
Streekeigen beplanting, landschappelijke context en duurzame materialen zijn het
uitgangspunt.
Buro Collou maakt (her)inrichtingsplannen voor boerenerven, bijvoorbeeld in het
kader van functieverandering, waarbij het streekeigen karakter van huis en erf voorop
staat.

Looweg 10 7152AL Eibergen 0545-479765 jac@burocollou.nl
www.burocollou.nl
Buro Collou is aangesloten bij vereniging ‘Wilde Weelde’ vakgroep natuurrijke
omgeving.
Buro Collou draagt het IVN een warm hart toe.
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