Jaarverslag 2018 IVN Rijsen-Enter;
Op vrijdag 2 feb 2018, was er de Algemene Ledenvergadering van het
IVN, afd Rijssen-Enter.
Tijdens deze vergadering trad het voltallige bestuur af, en trad het nieuwe
bestuur aan.
De eerste handeling van het nieuwe bestuur was toekennen van het
erelidmaatschap aan een 3-tal leden.(tot op heden had de afdeling nog
geen erelieden)
De drie leden waren:
Dhr Frans Lentelink
Dhr Eef Roelofs
Dhr Wim Ligterink.
Alle drie hebben ze aan de wieg gestaan van de afdeling die nu bijna 50
jaar bestaat.
Dhr Lentelink heeft jaren deel uit gemaakt van de
Landinrichtingscommissie Rijssen, was medeauteur van het boekje
Natuurlijk Rijssen en actief bij der Informatieboerderij ’n Witten op de
Borkeld.
Dhr Roelofs was de stuwende kracht achter vele activiteiten van de
afdeling, initiator van de “Nectarkroeg” op de Informatieboerderei ’n
Witten op de Borkeld.
Ook waren beide heren actief in het schonen van de heide van het
natuurgebied de Borkeld.
Dhr Ligterink was jaren lid van de Milieuraad Rijssen, gaf talloze excursies
en was de paddestoelenexpert bij uitstek.
De nieuwe voorzitter van de afdeling Wim Baan memoreerde in zijn
toespraak aan je ereleden de bovenstaande feiten, en bedankte hen met
een grote bos bloemen.
Dhr Lentelink kon helaas ivm omstandigheden niet aanwezig zijn.
Na de toespraak kreeg de ereleden een daverend applaus van de overige
leden.
Vogelen bij het Lauwersmeer:
Zaterdag 30 april 2018 ging een groep van 21 personen een dagje naar het Lauwersmeergebied om
te vogelen .
Belangrijke tip :zorg voor warme kleding in laagjes! Het kan koud zijn als 't zonnetje even weg is, bij 't
water en met wind!

Speuren naar spannende schemervogels
In juni en juli organiseerde IVN Rijssen-Enter opnieuw enkele avonden om
in natuurgebied ‘de Borkeld’ tussen Rijssen en Markelo, op zoek te gaan
naar de Nachtzwaluw.

Zaterdag 9 juni slootjesvissen :
Ruim 40 kinderen waren deze middag aanwezig bij dit slootjesvissen. Een
geweldig succes onder deskundige leiding van Wim van Wingerden.
Op vrijdag 8 juni, zaterdag 23 juni en zaterdag 7 juli werd op de
Borkeld gezocht naar deze mysterieuze vogel. Het horen en zien van deze
vogel is telkens opnieuw een hele leuke ervaring!
Paddenstoelexcursie 2018 IVN Rijssen-Enter
Op zaterdag 6 oktober werd de jaarlijkse paddenstoelexcursie worden
gehouden.Onder leiding van onze deskundige gids(en) Jetty Dorrestijn en
Frans Lentelink werd er door een groep van 12 volwassenen en 6
kinderen gewandeld op de Borkeld. Onderweg werd tekst en uitleg
gegeven over de aangetroffen paddenstoelen.

Natuurlessen op de Constantijnschool:
Sinds nov 2018 verzorgt het IVN afd Rijssen - Enter, een natuurles op de
vrijdagmiddag op de Constantijnschool in Rijssen.
Deze lessen duren tot medio maart 2019.
Onderwerpen in deze lessen zijn oa: afval & duurzaamheid, astronomie,
Wereldtijdpad, weidevogels, uilen, wat doet de boswachter etc etc.
Natuur in de ruimste zin van het woord.
Kinderen van de Constantijnschool hebben op vrijdag 11 januari jl. vier
grote vuilniszakken gevuld met bermafval. De kinderen struinden een deel
van de berm af langs de Holterstraatweg in Rijssen. Dat gebeurde in het
kader van een les van het IVN. De 'buit' bestond voor het overgrote deel
uit lege blikjes van energiedranken of bier, maar ook lege koffiebekertjes
en bekers van de McDonald's werden opgeruimd. "Dit is afval dat over
ongeveer 200 meter verspreid lag en dat leverde al vier volle zakken op",
zegt voorzitter Wim Baan van IVN Rijssen-Enter. "Je kunt wel nagaan
hoeveel er nog ligt." De kinderen kregen vooraf een korte theorieles over
afval.
In gmail kan helaas geen foto geplaatst worden. Het artikel in Tubantia
kunt u hier lezen :
https://www.ivn.nl/afdeling/rijssen-enter/nieuws/schoonmaakactie-ivnen-constantijnschool
November 2018 :
Voorzitter Wim Baan zond deze mail aan gemeente Rijssen-Holten;
“Op diverse plekken, zie bijgevoegde foto’s, worden hele struikgroepen
weggesnoeid/gerooid.

Dit heeft gevolgen.
Zoals jullie weten maken veel vogels en kleine dieren gebruik van deze
struiken.
Vooral besdragende struiken zijn een geliefde fourageerplek voor veel
vogels.
Om over een vluchtplek nog maar niet te spreken.
De vraag namens de lokale afdeling van het IVN is dan ook: waarom deze
snoei-/rooislag?
Wordt dit weer opnieuw ingeplant, of vervangen door het makkelijker te
onderhouden gras?
We zijn erg benieuwd naar jullie antwoord.
Antwoord gemeente Rijssen=-Holten:
“We zijn in de wijk verschillende plantvakken aan het renoveren dit gaat
vooral om bosplantsoen wat niet mee te onderhouden viel.
De vakken gaan we gedeeltelijk opnieuw in planten zodat het makkelijker
te
onderhouden is en overzichtelijker zodat de burgers
Geen illegaal afval en opslag plaats er van kunnen maken.
De planten die er komen zullen erg divers zijn van mooie bloeiende
planten tot plantsoen met bessen.
Er zullen nog een aantal bomen verwijderd worden ivm overlast maar hier
zullen ook nieuwe bomen voor worden herplant.
Verder gaan we 450 m 2 aan verwildering bollen planten bijenmix,
eikenprocessierupsmix en tulpenmix voor de biodiversiteit te bevorderen.
Dit gaat gebeuren in Rijssen aan de Reggesingel, Diekjansweg en
Welleweg.
Met vriendelijke groet,
Ruimtelijk Domein, Wijken en Begraafplaatsen”
1 januari 2019 :
Ook een warm welkom van de eerste leden van de afdeling Markelo. Deze
afdeling heeft zich helaas moeten opheffen door tekort aan actieve leden.
Enkele leden hebben zich over laten schrijven naar onze afdeling.
Secretaris IVN Rijssen Enter
Joop Kamperman

