Jaarverslag IVN werkgroepen 2018
Veldlessen Vechterweerd, Ankie van Leeuwen
Dit jaar hebben we ruim 600 lln. mogen ontvangen in Vechterweerd. Dat betekent ook minimaal 150
begeleiders. Voor velen een aangename kennismaking met de natuur.
Een van de vele hoogtepunten was ongetwijfeld de opening van de hooischuur en stil staan bij 15 jaar
veldlessen in Vechterweerd. Langzamerhand verandert de omgeving van de hooischuur. De
afgelopen jaren zijn er een insectenhotel, een bijenstal en een boomgaard met oude fruitrassen bij
gekomen. Ook de flora is aan verandering onderhevig met gevolg natuurlijk de fauna. Het blijft een
interessant gebied.
Hieronder volgen nog een aantal opmerkingen
gemaakt naar aanleiding van de veldlessen.
Met aandacht wordt alles fijner. Dat gold zeker
voor groep 7/8 uit Hoonhorst.
Een meisje met een cape om zat zo stil dat
een vogel op haar hoofd landde.
De Galloways onder de bomen - soms moeilijk
te zien - werden uitgebreid bekeken: gluren
bij de buren.
Bij het grond boren bleek de grond steeds
kouder te worden, naarmate er dieper werd
geboord. De kinderen gingen door tot ze het
water hoorden klotsen.
Een sprinkhaan in een potje. Ook na zijn
vrijlating werd hij nog lang gevolgd.
Een lepelaar! In spannend contrast met een staalblauwe lucht.
Juf, ik heb nog nooit water zuiver gemaakt met stenen.
Het zoeken naar waterbeestjes was favoriet, met uitroepen die tot ver waren te horen:
- weer zo n dikke tor - deze zijn echt heel wild- en deze mag ook in de familie!
Er zijn mooie panorama s getekend, zwart-wit en in kleur. Een moment rust..
Het wordt een grijze muizendag, voorspelde weerman Ton ten Hove vanochtend.
Maar dat viel mee: we hebben ze niet gezien. Wel Galloways.
Stands en verkoop, Fenna Westers
We deden in april mee aan de Streekmarkt de Smaak van Zwolle en in mei aan het
Voorzomerfeest van de Milieuraad in Doepark Nooterhof. Het thema van het Voorzomerfeest was
insecten, zoals het hele jaar 2018. Onze kraam was gekoppeld aan de kraam waar insectenhotels
werden gemaakt. Heel veel kinderen en hun vaders gingen trots met een zelfgemaakt
insectenhotel naar huis. Verder stonden we op Parkpret in park Eekhout, samen met weer allerlei
leuke IVN-kinderactiviteiten. Voor het eerst deden we mee aan de Sunday Fair in Berkum. Vorig
jaar viel de Fair volledig in het water en ging niet door. De Sunday Fair in het Reviusplantsoen is de
afsluiting van het Oranjefeest in Berkum. We stonden er met drie kramen: Zwolle Groenstad,
Milieuraad en IVN. Er kon worden geknutseld en door een microscoop gekeken. Het is echt een
feest met inwoners van Berkum als bezoekers. We konden ons hier goed presenteren.
Onze folders liggen weer bij de Centrale
Bibliotheek de Stadkamer, in het VVV-punt
bij Waanders in de Broeren, in het infopunt
van het Zwolse Balletjeshuis aan het Grote
Kerkplein en ook in theehuis De Oude
Mars.
De inkoop gaat via de KNNV-uitgeverij, IVN
of Tringa paintings. Totaal is er het
afgelopen jaar voor € 185 verkocht. Aan de
stands en verkoop werkten mee: Greet
Meima, Ine Reinders en Annet van der Wal.
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Excursies, Ine Reinders

Bijzonder in 2018:
Er waren workshops “Met (school-, BSO) kinderen de natuur in: hoe en waarom?”
aan MBO studenten, onder meer aan klasse assistenten - en pedagogisch medewerkers in
opleiding.
Blaadjes Bingo was nieuw dit jaar: een speciale aanvulling op diverse excursies!
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Insectencursus, Inge de Groot
Tussen vrijdag 20 april 2018 en zaterdag 30 juni 2018 hebben 18 cursisten kennis gemaakt met de
wonderbaarlijke en fascinerende insectenwereld. In 4 theorieavonden (vrijdag) en aansluitend 5
veldlessen (4x zaterdagmorgen en 1x vrijdagavond) hebben we slechts een tipje van deze prachtige
wereld kunnen laten zien. Helaas hebben we de 1e theorieles moeten annuleren door ziekte van
Alfred van der Burgh. Alfred was verantwoordelijk voor de algehele coördinatie. Inge de Groot heeft
voor de duur van de cursus de coördinerende rol van Alfred overgenomen. Bij de voorbereiding van
de cursus waren Alfred van der Burgh, Erik van Dijk, Ruben Winter, Wim Bakker en Inge de Groot
betrokken.

Tijdens de cursus kwamen de volgende
onderwerpen aan bod:1. Inleiding in de
insectenwereld;
2. De relatie tussen mens en insect;
3. Zweefvliegen;
4. Nachtvlinders
5. Libellen en juffers.

Alle praktijklessen konden doorgaan. Regen hebben we niet gehad. De nachtvlinders openbaarden
voor de deelnemers een heel nieuwe wereld. Op de vraag wat je meeneemt uit deze cursus,
antwoordde een van de cursisten: “De diversiteit binnen de insectenwereld is fascinerend. Door deze
cursus ben ik veel bewuster naar insecten gaan kijken.” Daarvoor doen we dit!
Oerschool. Gerda Revenberg
Januari: De werkgroep bestaat uit 8 leden: Bertina Heijnens, Gerry Weustink, Manon Nijhuis,
Marianne Vocking, Marijn van Dijk, Peter Auke Nicolaij, Piet de Jong. Coödinator: Gerda Revenberg.
Er doen 6 meisjes en 8 jongens mee (14)
Wij organiseren maandelijks een bijeenkomst voor jongeren van 12-16 jaar van 10-13 uur bij
wijkboerderij de Klooienberg in Zwolle. Ons programma is geïnspireerd op de Oertijd. Wij bouwen
steeds een oerkamp van een tarp, banken met schapenvachten en een vuurplaats. Liefst in de
uiterwaarden. Vaak ook naast de wijkboerderij. Bij kou en slecht weer kunnen we de boerderij en BSO
gebruiken. De deelnemers worden lid voor een schooljaar (9x). Tot slot overnachten we in de
prehistorisch nederzetting in Lelystad.

20 Januari: Oerkunst en Kitsch: zelf verf
maken van gekleurde aarde en planten,
schilderen op leer of… een houten
talismannetje/vrouwtje timmeren.
17 Februari: Vuursteenbewerker Ernest Mols
uit Diever komt op bezoek: vuursteen messen
maken.
17 Maart: Manden vlechten (met dank aan
Haags Buitencentrum voor geleende blokken
en wilg)
14 April: Wandelen met Margo en haar 4 ezels.
Geluncht in de tuin van Hans de Haas

21 Mei; Tweede Pinksterdag: gezinsexcursie Oer is Stoer tijdens het schaapscheerdersfeest bij de
Klooienbergboerderij met hulp van de Oerschool-deelnemers en veel vrijwilligers.
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Activiteiten voor 3 – 12 jarigen. 200 kinderen hebben mee gedaan. Populair was het pijl en boog
maken en pizza bakken.
1 juni: Een nacht op kamp in de prehistorische nederzetting in Lelystad. Van het verdiende geld van
Oer is Stoer hebben we 2 grote houten bogen gekocht waar flink mee geoefend is.
Na de zomer start het nieuwe seizoen. Gerry en Marijn zijn gestopt. Luuk Reurink komt ons
assisteren. Deelnemers: 3 van vorig seizoen en 11 nieuwen (3 meisjes en 11 jongens)
29 september: Boogschieten, zelf deeg maken: brood gebakken in de nieuw gebouwde houtoven bij
de wijkboerderij, vuur maken e.d.
20 oktober: Vacht vilten en pompoenlichten maken
17 november: Knotwilgen knotten in de uiterwaarden. Ook met hulp van ouders.
15 December: Oerkleding maken, fakkels maken; midwinterhoorn blazen en als lunch de goed gelukte
‘Jan in de zak’. (brood met krenten/rozijnen gekookt in zak in pan met water).

Wilde Plantencursus, Marlène Vaessen
Dit jaar werd voor de 27e keer de Wilde Plantencursus gegeven.
Er waren 29 deelnemers, verdeeld over 2 groepen. 14 beginners, 15 gevorderden, samen een grote
groep. De aanmeldingen kwamen via de website bij ons terecht, na een advertentie in de kranten
kwam nog een enkeling. De “beginners” stonden onder leiding van Marlène Vaessen, de gevorderde
groep bij Brunhilde Reicher.
Op de druk bezochte kennismakingsavond op 28 maart werden de gidsen aan de deelnemers
voorgesteld en werd het een en ander verteld over loepjes, flora's en andere plantenboeken. Deze
avond is voor alle cursisten. Na de Power Point presentatie gingen we aan de hand van levend
materiaal allerlei kenmerken bekijken van planten. De cursisten waren ieder in hun eigen groep druk
bezig en leerden elkaar zo al een beetje kennen, een gezellige sfeer.
De communicatie wilden we dit jaar weer doen door middel van de website “Familiepagina”. Daar kun
je een agenda inzien, mededelingen doen op een forum, documenten en fotoalbums delen met de
eigen leden. Helaas lukte het niet dat iedereen goed kon inloggen en er was er twijfel over de
betrouwbaarheid bij een enkele cursist. Dus de info ging per mail.

De 6/7 avondexcursies vonden plaats in het
Engelse werk, de Werkschuit, de Vitenstuin, de
uiterwaarden van de IJssel, het Westerveldse
Bos en de Vreugderijkerwaard, waar we de
bloeiende planten bekeken. We kiezen er nu
voor om de interessante gebieden rondom
Zwolle door de week te doen. Iedere avond
voor de gevorderden natuurlijk ook de nog niet
bloeiende planten, de grassen en zeggen. We
hadden weer enthousiaste groepen.
Er werden 4 excursies op de zaterdag
georganiseerd. Er was telkens veel
belangstelling, zeker tussen de 20 en 25
personen waren dan aanwezig.
 14 april: Struunpad in Koekangerveld,
kijken naar veel soorten stinzenplanten.
 26 Mei: Doosje, het Kiersche Wiedenpad
waar we met o.a. Ruben van Kessel wateren oeverplanten bekeken.
 16 Juni: Roggebotstaete, waar we de
prachtig aangelegde natuur bekeken.
 30 Juni: de kleine landingsbaan in Havelte.
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Ledenadministratie, Gerda Boonstra
In 2017 heeft het landelijk bureau van IVN een nieuw relatiebestand geïntroduceerd. Het heet
Procurios. Alle wijzigingen van leden, huisgenootleden en donateurs worden hierin geregistreerd. In
2018 heeft onze ledenadministrateur Roelof Pol na 10 jaar te kennen gegeven te willen stoppen
vanwege ander vrijwilligerswerk. Tijdens de ALV hebben wij afscheid genomen van Roelof.
Halverwege het jaar heeft een IVN lid zich aangemeld als nieuwe ledenadministrateur namelijk Gerard
Frik. Hij is nu ingewerkt en kan al goed overweg met het ledenbestand.
In 2018 hebben zich 65 nieuwe leden aangemeld waarvan 20 via het landelijk bureau. Totaal 336
leden. En er zijn 6 nieuwe huisgenootleden. We hebben drie ereleden en 57 donateurs.
In 2018 hebben 16 leden, 9 huisgenootleden en 4 donateurs opgezegd. 3 leden zijn verhuisd naar een
andere IVN afdeling.

PR activiteiten Nieuwsbrief, Facebook en Website, Hettie ten Klooster, Roel Suidgeest en Wim
Knol
IVN & KNNV Nieuwsbrief
De redactie is gewijzigd en bestaat uit Erik van
Dijk, Corien Bosch, Wim Knol en Hettie ten
Klooster. In het begin van het jaar is Corien
ingewerkt. De samenwerking verloopt
plezierig. Corien en Hettie stellen de
nieuwsbrief op met bijdragen van o.a. van Erik,
Gerda. Door ziekte van Erik (hij organiseert
KNNV lezingen e.d.) is de bijdrage van het
KNNV het laatste half jaar een stuk minder.
Daarnaast worden groene artikelen
opgenomen uit Zwolle e.o.
In het verslagjaar zijn 9 digitale IVN & KNNV nieuwsbrieven samengesteld en verstuurd.
De nieuwsbrief wordt aan ongeveer 680 leden en andere belangstellenden verstuurd, gemiddeld leest
55 % de nieuwsbrief, het doorklikken naar excursies, lezingen e.d. varieert van 9 tot 20 %.
Sociale media
In mei heeft Roel Suidgeest het beheer van sociale media op zich genomen. Op Twitter heeft IVN
Zwolle in totaal 242 berichten geplaatst, die 92.414 keer bekeken zijn. Tweets van verschillende
inhoud: foto’s en wetenswaardigheden uit de natuur, aankondigingen en verslagen van cursussen en
excursies, nieuws van zusterorganisaties zoals de KNNV of Landschap Overijssel. Het populairste
bericht ging over het natuurvriendelijk winterklaar maken van de tuin. Eind 2018 had IVN Zwolle ruim
200 volgers.
Op Facebook is het aantal volgers in 2018 toegenomen van 122 tot 235. Het aantal mensen dat onze
berichten leest of onze pagina bezoekt, is veel hoger, met als record 1.870 weergaven van een bericht
over Actie Steenbreek in april. Per bericht loopt het bereik uiteen van enkele tientallen tot enkele
honderden weergaven. In het algemeen worden foto’s met een verhaal over de natuur goed
gewaardeerd. Ook voor de aankondiging van de Oerschool en van de Natuurgidsenopleiding was veel
interesse.
Website
De website wordt beheerd door Wim Knol. Op de site staan de cursussen en de excursies met een
korte omschrijving van de activiteit, doelgroep en locatie.
In januari en oktober wordt de site het meest bezocht, de meeste bezoekers komen uit Zwolle (25%),
De meest bezochte pagina’s zijn die van de activiteiten en de Natuurgidsenopleiding. Gebruikte
middelen: desktop en mobiele telefoon.
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Vogelzangcursus, Martje Dijks
Er deden 91 mensen mee aan de vogelzangcursus dit jaar. Dat zijn er 13 meer dan vorig jaar + nog
10 mensen op de wachtlijst. De meeste meldingen kwamen binnen via de website en enkele via de
folder en het ZNT. Het leeuwendeel van de cursisten komt uit Zwolle (60) en Hattem, maar ook uit de
wijde omgeving.
De 15 gidsen of assistent-gidsen waren: José Eijkekamp, Alma van Winkel, Anny van de Wetering,
Janny Jongejan, Sija Reehoorn, Ronald Kuyvenhoven, Wietske Prummel, Femmy Mulder, Rinkje
Guichelaar, Patrick van Leur, Jan van Veluwen, Will Nengerman, Inge de Groot, Martje Dijks.
Reservegidsen Henriette Maan, Lodewijk Jan Coté.
Op 22 november kwamen gidsen en werkgroep leden bij elkaar om bij te praten, het afgelopen seizoen
te evalueren en plannen te maken voor het komend jaar.
Ook is er met een attentie afscheid genomen van Nico Broek.

De werkgroep bestond in 2018 uit: Ine Reinders,
Krista Esselink, Manon Nijhuis, Martje Dijks.
Er werden uitstapjes gemaakt vanuit het
basisgebied het Engelse Werk o.a. naar het
Westerveldse bos, waar we de nachtegalen
hoorden, Zandhove, Vreugderijkerwaard, enz.
ieder gebied met z’n eigen vogelrijkdom.
De eindexcursie werd gelopen in het Zalkerbos
waar we buiten de vogels ook nog een prachtige
koninginnenpage zagen.
Na de excursie is er bij Marianne Vocking
nagepraat met wat lekkers erbij.

Leemkule excursies, Henriëtte Maan
Voor het vakantiepark de Leemkule in Hattem verzorgden 5 gidsen, zoals al vele jaren, in de
vakantieweken, 7 maal een natuurontdektocht door Landgoed Molecaten. Meestal gaan er rond de 20
gasten mee, meer dan de helft kinderen. Die kinderen vergroten het plezier doordat ze al gauw het
meespeuren, ontdekken van minibloemetjes en vangen van beestjes te pakken krijgen. Ze trekken de
volwassenen mee in hun enthousiasme. De vakantiestemming draagt ertoe bij dat de deelnemers de
tijd nemen om na afloop nog iets met deze natuurervaringen te doen: ze zeggen dat ze de dagen
erna met andere ogen zullen blijven kijken, iets gaan doen met de verzamelde natuurschatten en de
werkvormen, zoals het bladbingo nog eens zullen gaan gebruiken. Mooi resultaat van ons gidsenwerk.
Henriette Maan coördinator Leemkule excursies
Tiny Forest/Scharrelkids in Stadshagen, Henriëtte Maan
In Stadshagen, op een kaal terrein bij de basisscholen, heeft de gemeente Zwolle, samen met de
bewoners een “Tiny Forest” aangelegd. Daarbij is geld beschikbaar gesteld voor een educatief
programma. Dit jaar maakten IVN gidsen daarmee een begin: we maakten een serie lente natuuropdrachten aangepast aan deze nog prille Forest en gingen daarmee tweemaal aan de slag
met kinderen van groep 1 en 2. Om in kleine groepjes te kunnen werken had de school (groot)-ouders
gevraagd om mee te doen. Het was een groot succes. Iedereen was verbaasd hoeveel er al te
beleven is in zo’n klein en jong natuurgebiedje. We hadden veel meer willen doen, maar er doen zich
nogal wat problemen voor: onze coördinator viel weg door haar nieuwe baan op Terschelling, er zijn
maar drie gidsen die meedoen, het is lastig om afspraken te maken met de scholen, die zelf weer
moeite hebben om de begeleidende (groot) ouders te vinden. Het is de bedoeling dat er in elk seizoen
dit soort natuurlesjes plaats vinden voor zo veel mogelijk scholen. Dit is teveel om alleen door IVN
gidsen te laten doen en daarom is het plan om zogenaamde natuurouders op te leiden die dit de
komende jaren kunnen gaan verzorgen in samenwerking met de scholen. De scholen willen dit erg
graag, dus we gaan hier komend jaar mee verder.
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Daarnaast wil de groene Kinder- en Buitenschoolse Opvang ’t Werkel in Stadshagen meer actief met
haar kinderen de natuur in. Er is een voorbereidend gesprek geweest waarin is afgesproken om in het
komend voorjaar een bijscholing voor de medewerkers te verzorgen.
Voor alle activiteiten in Stadshagen worden gidsen gevraagd. Je kan je aanmelden bij Gerda
Boonstra of Henriëtte Maan.

Scharrelkids 6-12 jaar, Harry Wendt



Zondag 4 maart - springende knoppen, spring je mee?
Nooterhof - Opkomst – geen (de 1e mooi dag na alle slechte dagen)
Zaterdag 9 juni – landelijke Slootjes dag Nooterhof – opkomst 70 personen en een enthousiaste
deelname van iedereen. Volgend jaar weer, maar dan in Park de Weezenlanden!

Zaterdag 30 september
Bomenexcursie
Agnietenberg – opkomst 10 personen, mooie
locatie, mooi weer met veel leerzame
momenten en geïnteresseerde kinderen en
ouders.

Werkgroep actie Steenbreek, Harry Wendt




Excursie 15 april in Assendorp "regenwaterafkoppeling + stenen eruit,
planten erin"
Opkomst – Geen (een hoosbui regen van
2 uur voor/tijdens de start}
Er is aan ongeveer 20 huishoudens /
personen een advies uitgegeven en
subsidie verleend voor de werkzaamheden
om een groenere tuin te krijgen, en om
met eigen regenwater die tuin nat te
houden.

Excursies op verzoek, Annet van de Wal,
Nacht van de nacht. Op zaterdag 27 oktober heeft IVN meegedaan met de nacht van de nacht in
Doepark Nooterhof. Het was voorlopig de laatste keer dat we in het park terecht konden.
De nacht van de nacht is een initiatief van de Natuur- en Milieufederaties om de schoonheid van de
nacht te benadrukken en aandacht te vragen voor de gevolgen van lichthinder. In Zwolle is het de
Milieuraad die ieder jaar verantwoordelijk is voor de organisatie van dit evenement.
IVN had als thema “ Natuurlijk vuur” voor de kinderactiviteiten gekozen. Zelf vuur maken is een van de
belangrijkste ontdekkingen die door de vroege mens is gedaan.
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Kinderen konden meedoen aan de volgende activiteiten:
Marshmallows roosteren; bliksem maken; een nachtmemorie
spelen; zelf vuur maken en op de foto, zelf een kaarsje rollen
van bijenwas.
De schatting is, dat er ongeveer 120 kinderen mee hebben
gedaan.

Parkpret Stationsbuurt
Jaarlijks wordt door de bewoners van de
Stationsbuurt het festival “ Parkpret”
georganiseerd in park Eekhout. IVN verzorgt
tijdens deze dag een deel van de
kinderactiviteiten. En dat doen we al een flink
aantal jaren naar volle tevredenheid. Dit jaar
was het thema “In Beeld”.
Activiteiten die we gedaan hebben zijn:
braakballen pluizen; takkenbeestjes maken,
een voorlees verhaal ; insecten bekijken onder
een microscoop, toverlollies maken en hints.
6 vrijwilligers hebben de activiteiten
georganiseerd en begeleid. Het aantal
deelnemers is moeilijk te schatten.
Scharrelkids 4- 8 jaar, Annet van de Wal
De werkgroep Scharrelkids 4-8 jaar bestaat uit 3 leden, Marjan Reus, Jaap van Driezum en Annet van
der Wal. Dit jaar hebben we 2 activiteiten georganiseerd voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. Op zondag 22
april ‘Wakker worden’ in Doepark Nooterhof. en ‘In beweging’ op 7 oktober in het Engelse Werk.
Op 22 april hebben er 18 kinderen meegedaan en
op 7 oktober 34 kinderen.
Omdat Doepark Nooterhof is gesloten hebben
we onze 2de activiteit verplaatst naar het
Engelse Werk. En dat was een prima
beslissing. Belangrijk aandachtspunt is wel dat
we moeten zorgen dat we goed zichtbaar zijn.
In 2019 gaan we weer 2 activiteiten
organiseren.
Nog een belangrijk aandachtspunt blijft het
werven van voldoende vrijwilligers om de
activiteiten uit te kunnen voeren.
De vrijwilligers die meegeholpen hebben in
2018 willen we hartelijk danken voor hun inzet.
Natuurgidsenopleiding, Renée Cornelis
Het kernteam voor de Natuurgidsenopleiding is in 2018 tien keer bij elkaar geweest om alles rondom
de opleiding te organiseren. Er waren nog al wat wisselingen in het team. Alfred van der Burgh en
Erik de Kruif zijn begin 2018 gestart en werden bijgestaan door Gerda Boonstra. Vervolgens is in april
ook Renée Cornelis aangesloten bij het team. Alfred van de Burgh werd echter ziek en moest zich
tijdelijk terugtrekken. Vervolgens zijn Stella Berkhout en Inge de Groot bereid gevonden om mee te
draaien in het kernteam. Stella heeft echter na de zomervakantie een baan buiten Zwolle gevonden
en kon dat helaas niet meer combineren met haar vrijwilligerswerk voor IVN Zwolle.
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Gelukkig hebben we een aantal goede gastdocenten gevonden om met name de plantenlessen en de
ecologielessen te verzorgen. Bovendien maken we dankbaar gebruik van de kennis en jarenlange
ervaring van Mirjam Smith en helpt zij ook als docent bij de lessen. Bij het invoeren van het
persoonlijke groeiplan hebben we hulp gekregen van Lisette Schelhaas. Jaap van Driezum verleent
hand- en spandiensten bij de binnnenlessen in Berkum. En last but not least zijn we heel blij dat we
acht mentoren hebben gevonden die de cursisten willen begeleiden. Zij hebben bij de nieuwe opzet
van de cursus een belangrijke rol. Ze helpen de cursisten niet alleen bij het opstellen van hun
persoonlijke groeiplan en bij de opdrachten in hun onderzoeksgebied. Maar ook bij het oefenen met
werkvormen tijdens diverse mini-excursies. Voor de mentoren is er in september een informatie avond
gehouden en in december een training.
Eind oktober is er een informatie avond gehouden voor potentiële
cursisten. Die was met ruim 40 personen druk bezocht. Er was relatief
veel belangstelling vanuit andere IVN afdelingen.
Na de selectiegesprekken eind november hebben zich uiteindelijk 23
kandidaten aangemeld. Vijf kandidaten doen de opleiding voor een
andere IVN afdeling. Inmiddels is de eerste kennismakingsles geweest in
Zandhove en we zijn blij dat Alfred van der Burgh intussen zo is
opgeknapt dat hij daar bij aanwezig kon zijn.

Zwols Natuurtijdschrift, Wietske Prummel
Het Zwols Natuurtijdschrift (ZNT) is de gezamenlijke uitgave van KNNV-Zwolle en IVN-Zwolle e.o. In
2018 werden twee nummers uitgebracht.
In 2018 werd het ZNT gedrukt bij Drukwerkdeal, in 1000 exemplaren. Cor Kauw maakt de
adresstickers gereed op basis van de ledenbestanden van KNNV en IVN. Diet ter Stege hielp de
redactie bij het adresseren en leverde de ZNT’s af bij Postnl.
De redactie bestond in 2018 uit Wietske Prummel, Carin van de Ploeg, Gabi Milder, Jeroen Koot en
Leander Broere. Wietske, Carin en Gabi redigeerden de teksten, Jeroen bewerkte de foto’s en
Leander verzorgde de lay-out.
Het ZNT werd in 2018 gevuld met excursieverslagen (vogelexcursie naar het Lauwersmeer,
winterwandeling Zalkerbos, vogelreis naar de Donaudelta), bijzondere waarnemingen (een raaf in de
Molenpolder, broedende wespendieven in het bos Windesheim – de laatste bijdrage van Jan van Dijk,
en een omhelzende knotwilg – met gedicht!), aankondigingen van de vogelzangcursus en de
natuurgidsenopleiding Zwolle, een artikel over planten van oude wegen, twee nieuwe bestuursleden
die zich voorstellen, een oproep aan potentiële bestuursleden, drie artikelen over insecten (mieren,
met feromonen op zoek naar wespvlinders en een stukje over de werkgroep insecten/vlinders), een
interview met de voorzitter van Milieuraad Zwolle, vier boekrecensies en twee tekeningen van
Willemien van Ittersum.
Aan drie personen werden in 2018 in het ZNT in memoria gewijd vanwege hun overlijden: Jan van
Dijk, Hans Swüste en Jan de Koning.
Er was steeds voldoende en interessante kopij over de natuur in en rondom Zwolle. Alle auteurs,
fotografen en tekenaars worden hartelijk bedankt voor hun bijdragen. Het ZNT kan alleen bestaan
dankzij de vele schrijvers, tekenaars en fotografen onder onze leden en lezers daarbuiten. Wij hebben
met veel plezier het ZNT 2018 verzorgd.
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