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Redactie Marth van Roy        redactie@ivn-wijhe-olst.nl 
 Kerkpadsblok 35  8131 WX  Wijhe  Tel. 0570-522692. 
 
 
Lidmaatschap 
Betaling contributie (€ 13,50) en donatie (€ 7,-) op bankrekening 
nummer 3730 24 037 t.n.v. IVN de Grutto, Herxen 89, 8131 PE  Wijhe. 
In verband met de afdracht aan het IVN dient u het lidmaatschap voor 
het volgende kalenderjaar vóór 1 december schriftelijk op te zeggen bij 
de heer Jaap Gerkes, Steenuil 9, 8121 JG Olst.  

Kijk ook eens op: 
www.ivn-wijhe-olst.nl 
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Van de redactie 
Als u dit leest, hoop ik eigenlijk dat het eindelijk weer eens een keer 
flink regent. Dit voorjaar blijft de zon maar schijnen. Op zich natuurlijk 
heel fijn, maar de planten in de tuin hebben het moeilijk door de 
droogte. Is dit droge voorjaar een teken van klimaatverandering? 
Wat er zeker niét verandert, is het uitkomen van het meinummer van 
de Grutto. Dus ook al is het vandaag opnieuw weer om lekker buiten 
bezig te zijn, ik zit te tikken op mijn computer en het blad begint al 
gevuld te raken. 
Er is weer van alles te melden. Ik zal enkele dingen noemen.  
Bijna 2 maanden geleden heeft onze algemene ledenvergadering 
plaatsgevonden. De notulen ervan vindt u in deze Grutto. Daarin kunt u 
lezen dat we een nieuwe voorzitter hebben: Hanny van der Werff. 
Graag wil ik haar veel succes wensen!  
Ook kunt u het verslag lezen van de boeiende lezing over Bevers in het 
IJsseldal, een interessant verslag over een nest Boomvalken, 
vogelwaarnemingen van de laatste maanden etc.  
Zoals gebruikelijk zijn er weer diverse activiteiten gepland. Een ervan is 
heel bijzonder namelijk het jubileumfeest van de heemtuin.  
De heemtuin bestaat dit jaar 40 jaar en dat wordt gevierd met een 
feest. Komt u ook op 1 juli naar de heemtuin? Wellicht tot dan. 
Graag wens ik u veel kijk- en leesplezier ! En tot ziens op een van onze 
activiteiten! 
 
Marth van Roy. 
 
 
Activiteiten 
Over alle onderstaande activiteiten van IVN-afdeling De Grutto 
Wijhe-Olst, staat een week van tevoren nadere informatie in de 
plaatselijke en regionale kranten, huis-aan-huisbladen en nu ook op 
www.ivn-wijhe-olst.nl. 
 
Wandeling op landgoed de Haere 
Zaterdag 21 mei zal er onder leiding van Gerben Visser, 
landschapsbeheerder IJssellandschap, een excursie op het landgoed 
de Haere gehouden worden. We starten om 14.00 uur bij het kasteel. 
De excursie duurt ongeveer 1,5 uur. Na de restauratie van het kasteel 
in 1999, is ook het park in oude glorie hersteld. Een van de 
bezienswaardigheden in het park is een folly. In het weekend is het 
kasteel open en na afloop kunnen we daar wat drinken.  

Kijk ook eens op: 
www.ivn-wijhe-olst.nl 
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Nieuwsgierig geworden? Meld je aan voor deze excursie via 
excursies@ivn-wijhe-olst.nl met vermelding van: naam, hoeveel 
personen en telefoonnummer of bel naar Anniek Appelman tel. 0570-
523622 of Hanny v.d. Werff tel. 0570-523091. 
 
Heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
Er zijn deze zomer in de heemtuin inloopuurtjes en rondleidingen. 
Tijdens een inloopuurtje kunt u door de heemtuin wandelen en zijn er 
mensen in de heemtuin aanwezig die vragen kunnen beantwoorden. 
Tijdens een rondleiding wordt u door een gids meegenomen door de 
heemtuin en worden de verhalen achter de bloemen en planten verteld. 
Inloopuurtjes: woensdag 8 juni vanaf 19.30 uur. 
Rondleidingen: vrijdag 20 mei en woensdag 22 juni om 19.30 uur. 
 
Jubileumfeest heemtuin 
Heemtuin Veermans Hof IJsselflora bestaat dit jaar 40 jaar. Op 
vrijdagavond 1 juli vieren we dit in de heemtuin van 19.30 uur tot 
ongeveer 21.30 uur met o.a. muziek en een proeverij. U bent allen van 
harte welkom! Graag even aanmelden: heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 
Notulen ALV IVN afdeling Wijhe-Olst  
Datum: donderdag 24 maart 2011. 
Aanwezig: 21 leden, tevens aanwezig Laura Hagen (SBB). 
Afgemeld: 3 leden. 
1. Opening 
Bernard opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. En 
zoals gebruikelijk begint hij met een kort gedichtje.  
In het bijzonder verwelkomt hij Laura Hagen van Staatsbosbeheer. Zij 
is de opvolgster van Wil Gerritsen. 
 
2. Verslag van de jaarvergadering op 25 maart 2010 
De vergadering gaat akkoord. De vergadering vraagt of het mogelijk is 
het verslag op de website te plaatsen. Bernard zegt dat toe. 
 
3. Verslagen bestuur en werkgroepen 
3.1. Jaarverslag secretaris 
De vergadering gaat akkoord met het jaarverslag .  
3.2. Financieel jaarverslag 2010 
Het gunstige resultaat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt 
doordat de gemeente Olst-Wijhe de subsidie over 2009 en 2010 in 
2010 heeft overgemaakt. Voor de werkzaamheden van de 
werkgroepen wordt jaarlijks een bedrag van € 50,-- in de begroting 
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opgenomen. Veel werkgroepen doen geen beroep op dit geld waardoor 
dit bedrag overblijft. Het komt vaker voor dat er voor de diverse 
projecten via sponsoring geld binnen komt. Recent is er nog een 
bedrag ontvangen van de RABO bank voor de paddentrek. IVN Wijhe–
Olst groeit in ledenaantal. Voor een niet onbelangrijk deel komt dit 
doordat de mensen waar nestkasten worden geplaatst ook lid worden. 
3.3. De kascontrolecommissie  
De kascontrolecommissie (Teun Oostenbroek en Gerard Overmars) 
stellen de vergadering voor de penningmeester te dechargeren. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. De penningmeester Jaap de Jong 
wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. De voorzitter bedankt de 
leden van de commissie voor hun werkzaamheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Advertentieruimte voor ??? 
 

Hele pagina € 35,- 
Halve pagina € 25,- 
Kwart pagina € 20,- 

 

Informatie: Marth van Roy tel. 0570-522692 
 
 
3.4. Begroting 2010 
Jaap de Jong licht in het kort de begroting 2011 toe. De begroting sluit 
met een tekort van € 1150,-. Hij verwacht op grond van ervaringen in 
eerdere jaren dat dit later in het jaar weer goed komt. 
Margriet mist in de begroting de kosten voor de nieuwe folder. Dat 
klopt, deze kosten zijn niet opgenomen. Bernard is er druk mee doende 
maar heeft nog geen zicht op de te verwachten kosten. 
Het bestuur stelt voor om ook in 2011 de contributie niet te verhogen. 
Dit is al in 20 jaar niet meer gebeurd. De afdeling is daarmee een van 
de goedkoopste afdelingen in Nederland. De vergadering stelt voor om 
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tijdens het jaarlijkse overleg met de werkgroepcoördinatoren de 
wensen van de werkgroepen te inventariseren voor de begroting. 
 
3.5. Werkgroepen 
Voordat Bernard de verslagen van de werkgroepen aan de orde stelt, 
bedankt hij Annet van der Veen voor haar inzet binnen de werkgroep 
Jeugd. Hij vraagt Annet deze dank, een bloemetje en cadeaubon ook 
over te brengen aan Geke Kosse, die nu niet aanwezig is.  
De verslagen van de werkgroepen worden voor kennisgeving 
aangenomen. De voorzitter spreekt namens de vergadering zijn dank 
uit voor het vele werk dat door de werkgroepen wordt verricht. Dan 
geeft hij iedereen de gelegenheid om nog iets toe te voegen. 
Margriet meldt dat de paddenwerkgroep dit jaar 25 jaar actief is. Zij wil 
daar binnen de werkgroep aandacht aan schenken en iets gaan doen 
met de leden en oud leden. Ze komt daar nog op terug. 
Margriet doet de suggestie om bij activiteiten van het IVN, bv. de 
paddentrek, een bordje te plaatsen met daarop het IVN.  
Bernard doet een beroep op vrijwilligers om de werkgroep Jeugd weer 
te bemensen. Margriet doet, gelet op het grote belang, de suggestie 
om misschien een en ander samen met Raalte, Deventer of Zwolle te 
gaan doen. Het bestuur heeft het belang van de werkgroep ook 
onderkend. Er ligt ook een verzoek van de Bieënkorf voor 
samenwerking. 
Petra zoekt thans e.e.a. uit, ze doelt hier met name op een cursus 
Natuurouders, die destijds in Raalte met veel succes is gegeven. Ze zal 
dit nog met Margriet overleggen. Het bestuur komt hier op terug. 
De werkgroep Natuur- en Milieubeleid was door het vertrek van 
Thiemen zieltogend. Bernard gaat hier nu mee verder. Hij heeft Wil 
Gerritsen bereid gevonden dit samen met hem te gaan doen. 
Hanny v.d. Werff wil naast haar voorzitterschap de werkgroep Lezingen 
en Excursies samen met Anniek blijven doen. 
Marth doet de redactie van de Grutto met veel passie. Het blad ziet er 
telkens weer erg goed verzorgd uit. En niet onbelangrijk elke keer 
verschijnt het blad weer op tijd. Het bestuur is haar veel dank 
verschuldigd. 
 
4. Bestuursmutaties 
De huidige werkzaamheden geven Bernard weinig tijd voor het 
voorzitterschap. Hij heeft dan ook aangegeven dat hij zich niet 
herkiesbaar stelt. De overige bestuursleden konden hier mee 
instemmen mits hij een nieuwe kandidaat aandroeg voor het 
voorzitterschap. Hij heeft die kandidaat gevonden in zijn echtgenote 
Hanny van de Werff. Hij stelt de ledenvergadering voor Hanny te 
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benoemen als voorzitter. De ledenvergadering stemt hier mee in. 
Hanny geeft aan dat zij de benoeming aanvaardt. 
Bernard wil zich blijven inzetten binnen het IVN, naast de werkgroep 
Natuur- en Milieubeleid zal hij zich vooral gaan richten op projectmatige 
onderwerpen. De ledenvergadering stemt in met de herbenoeming van 
Petra voor een nieuwe periode. 
Jaap de Jong spreekt Bernard toe. Hij bedankt hem voor zijn inzet 
gedurende de afgelopen 6 jaar. Het bestuur van het IVN is een bestuur 
op afstand maar Bernard heeft meer gedaan dan alleen het op de 
winkel passen. Het is goed dat zijn kennis van natuur en milieu voor het 
IVN behouden blijft binnen de werkgroep Natuur- en Milieubeleid.  
Het bestuur bestaat thans uit: Hanny van de Werff, voorzitter; Jaap de 
Jong, penningmeester; Jaap Gerkes, secretaris; Gerard Schulten, lid; 
Petra Verhagen, lid. 
 
5. Benoeming kascontrolecommissie 
Aftredend is Gerard Overmars. Reservelid was Thiemen Smink. Zodat 
de kascontrolecommissie 2011 bestaat uit de heren Teun Oosterbroek 
en Thiemen Smink. Tot reservelid wordt met algemene stemmen 
benoemd Willem Denekamp. 
 
6. Evaluatie bestuursbeleid 
De heer Visscher (nieuw lid werkgroep Roofvogels) is verontrust over 
de plannen van de gemeente om net ten noorden van de veerpont in 
Wijhe een jongerenopvangplaats in te richten. Hij vraagt of het bestuur 
hier op heeft gereageerd. Bernard geeft aan dat het IVN te laat was 
voor een reactie, maar de opvatting van het IVN sluit aan bij de 
bezwaren van het SBB. Jaap Gerkes vertelt dat de gemeente naar 
aanleiding van de bezwaren van het SBB besloten heeft uit te kijken 
naar een locatie ten zuiden van de veerweg. Alleen stuit dit weer op 
bezwaren van de veerbaas en camperbezitters. Binnenkort komt het 
definitieve voorstel in de raad. 
De AID heeft, naar aanleiding van een melding van Bernard, een 
bouwstop opgelegd. De bouwstop loopt helaas dwars door de 
samenwerking van de werkgroep Stadsvogels met Salland wonen. Op 
het gebied van Gierzwaluwen wordt nauw samengewerkt en Salland 
Wonen is bereid om zaken aan te pakken. Bernard heeft Ronald 
hiervan op de hoogte willen stellen door een email, maar omdat hij een 
verkeerd emailadres gebruikte, heeft de mail Ronald niet bereikt.  
 
7. Rondvraag 
Bernard stelt de naamgeving van onze afdeling aan de orde. Het is de 
afdeling Wijhe-Olst in de gemeente Olst-Wijhe. Dat geeft verwarring en  
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is niet duidelijk. Hij wil graag de mening van de vergadering weten of 
het zinvol is de naam te wijzigen in afdeling Olst-Wijhe. 
Daarvoor moeten er in ieder geval twee hobbels genomen worden: een 
statutenwijziging en de website moet worden aangepast. Met beiden 
zullen waarschijnlijk kosten gemoeid zijn.  
Een deel van de vergadering vindt vooral om praktische redenen dat 
we het niet moeten doen. De afdeling komt voort uit de afdeling Wijhe, 
de afdeling heette toen IVN, De Grutto Wijhe. Na de herindeling is om 
praktische redenen Olst daaraan toegevoegd. Bij een aantal leden ligt 
e.e.a. nogal gevoelig. Toch is de vergadering het met het bestuur eens 
dat een discussie niet uit de weg moet worden gegaan. De vergadering 
betreurt het dat het bestuur dit onderwerp niet van te voren heeft 
aangekondigd. Dan had men zich een mening kunnen vormen. 
Afgesproken wordt dat het bestuur een aantal zaken nog nagaat en in 
de vergadering volgend voorjaar de naamgeving van de afdeling op de 
agenda zet.  
 
Jaap Gerkes, secretaris.    Olst, 15 april 2011. 
 
 
Verslag Bevers aan de IJssel 
Robert Pater van de Beverwerkgroep Overijssel heeft op 24 maart 
2011 een hele interessante en boeiende presentatie gegeven over 
Bevers aan de IJssel. Hier vindt u een aantal wetenswaardigheden die 
hij heeft verteld. 

 
    Bever in water. Foto: © Rollin Verlinde 

 

Vroeger kwam De Bever (Castor Fiber) in een groot deel van 
Nederland voor, maar door biotoopvernietiging en de jacht is hij in 1826 
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uitgestorven. De bever is opgenomen in de Natuurbeschermingswet en 
staat op de rode lijst voor bedreigde zoogdieren. 
In 1988 is men begonnen met het uitzetten van bevers in Nederland. 
Dat heeft succes. Op steeds meer plaatsen worden ze gezien. In het 
IJsseldal is er in 2005 voor het eerst een bij Hattem waargenomen.  
Daarna: 2006 Deventer/Olst 1 exemplaar.  

 2007 in Zwolle  1 exemplaar.  
 2008 Hattem  2 exemplaren 
 2009 Kampen 1 exemplaar 

2010 Deventer/Olst eerste jonge bever vastgelegd met 
sensorcamera; meerdere bevers 

 2010 in ieder geval drie vestiginglocaties (met burchten), 
 ca. 5 bevers met een of meerdere jonge bevers.  

2011 Vijf tot zes vestigingslocaties, ca. 10 tot 12 bevers, 
waarvan tenminste 2 jonge bevers. 

Uiterlijk  
De Bever is het grootste knaagdier van Europa. De kopromplengte is 
70-100 cm en de staartlengte is 25-35 cm. Hij weegt 15-35 kg. Aan het 
uiterlijk is duidelijk te zien dat het dier goed is aangepast aan het leven 
in het water. Tussen de tenen van de achterpoten zitten zwemvliezen. 
De doorgaans bruine vacht bestaat uit haren die zo dicht op elkaar 
zitten dat er geen water tot op de huid kan doordringen. De kleine oren 
en de neusgaten kunnen worden afgesloten. Ze kunnen met gemak 5 
minuten onder water blijven. De platte 'geschubde' staart wordt bv. 
gebruikt om in het water te kunnen sturen. Als er gevaar dreigt, slaan 
bevers de staart met kracht op het water om hun soortgenoten te 
waarschuwen. Zeer kenmerkend zijn de grote voortanden, bedekt met 
een harde laag oranje glazuur, waarmee bevers in staat zijn vrijwel alle 
houtige gewassen door te knagen. 
 
Leefwijze en voedsel  
Bevers komen voor in het overgangsgebied tussen land en water zoals 
moerassen, langs beken, rivieren en meren, daar waar bossen op de 
oevers staan. Er is geen voorkeur voor stromend of stilstaand water, 

als het maar minimaal 50 cm 
diep is. In te ondiep stromend 
water worden dammen 
gebouwd om de gewenste 
waterstand te krijgen. 
Bevers zijn vooral 's nachts 
actief. Overdag slapen ze op 
legers, in holen of in burchten. 

De burcht is gebouwd van op elkaar gestapelde takken, met modder 
daar tussen. De ingang ligt onder water. Het leger van de Bever is een 

Beverburcht 
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plek met platgetrapte vegetatie of een kuiltje, soms bekleed met 
houtsnippers.  
De bever leeft solitair of in een kleine familie en is doorgaans 
monogaam. Na 3 jaar zijn ze volwassen. Ze kunnen van april tot juli, 
een nest van 2-4 jongen krijgen na een draagtijd van 3½ maand. In de 
zomer komen de jongen, die in een hol of burcht worden geboren, naar 
buiten. Bij de opvoeding van de jongen helpen de jongen van de 
voorgaande twee jaar. Op 2 tot 3-jarige leeftijd verlaten jonge Bevers 
het ouderlijk territorium en gaan ze op zoek naar een eigen leefgebied. 
De gemiddelde leeftijd is 8-12 jaar.  
„s Winters bestaat het voedsel voornamelijk uit bast van houtige 
gewassen en wortelstokken (b.v. van waterlelie). Van de boomsoorten 
worden voornamelijk de zachte soorten gekozen zoals populier, wilg en 
abeel. In de zomer eten ze ook kruidachtige land- en waterplanten. 
 
Sporen 
Een beverburcht is één van de duidelijkste sporen van beveractiviteit. 
Daarnaast laat de bever door zijn fourageergedrag nogal wat sporen 
na. Zo worden bomen omgeknaagd door een zandlopervormige 
inkeping te maken. Afgeknaagde takken hebben een schuin snijvlak. 
Rond de plaats waar de bever heeft geknaagd liggen vaak grote  
spaanders. De tandafdrukken van ongeveer 8 mm breed, zijn duidelijk 
zichtbaar op zowel de stam, de tak en de spaanders. In het water 
liggen vaak afgeknaagde en door de Bever geschilde takken van 
bomen. In een afdruk van de voorvoet zijn 5 tenen zichtbaar, waarvan 
de duim klein is. In de afdrukken van de achtervoet zijn de tenen soms 
verbonden door een lijn, veroorzaakt door 
het zwemvlies. De staart laat een duidelijk 
sleepspoor na, dat de pootafdrukken vaak 
uitwist. De afdruk van de voorvoet is 5,5 
cm lang en 4,5 cm breed. De achtervoet 
is maximaal 14,5 lang en 10 cm breed. 
De uitwerpselen zijn geel-beige tot 
donkerbruin en kogelrond tot eivormig. Ze 
zijn 2-4 cm lang en ca. 2 cm dik. De 
keutels liggen bijna altijd in het water. Er 
zijn duidelijk grove resten van planten in te zien.  
 
Wilt u nog meer weten, kijk dan op www.zoogdiervereniging.nl/bever. 
Heeft u een Bever gezien? Graag melden bij de Beverwerkgroep 
Nederland: beverwerkgroep@gmail.com. 
 
Marth van Roy.    Tekeningen: © Teun Baarspul  
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Heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
Wetens en Wederwaardigheden 
Op onze eerste donderdagmorgen werkochtend, 24 maart, stond de 
Weide Geelster pontificaal aan de voet van de esdoorn te pronken. 
Je moet het plantje wel weten te herkennen, want ook het Speenkruid 
was overal de aarde uit geschoten en zo zou je, deze bijzondere ster, 
zomaar over het hoofd zien. 
Ook een Citroenvlinder heette ons welkom en wij op onze beurt, 
verwelkomden een nieuwe vrijwilligster. De oproepen in de 
persberichten beginnen eindelijk vruchten af te werpen. Ondertussen 
hebben zich nog een paar mensen aangemeld. Wat een goede start 
van het nieuwe seizoen! 
Tijdens de "Nederland Doet"-dagen (18 en 19 maart) kwam een groep 
van 12 RABO-medewerk(st)ers ons de vrijdagmorgen helpen om de 
tuin weer publieksvriendelijk te maken. Infoborden werden 
schoongemaakt, geactualiseerd en opgehangen, perken afgestoken. 
De paaltjes met de spreuken weer op hun plaats gezet. En heel veel 
onkruid in de paden, mos uit de perken en blad, waar het niet hoorde, 
verwijderd. Het bord boven de ingang was al opgehangen, nadat het 
weer van een paar lagen lak voorzien was. 
Het bezoek kreeg koffie met heerlijke taart(en) van ons en een door 
hen aangeboden lunch bij de Molen van Wijhe, sloot deze gezellige 
ochtend in stijl af. De zaterdagmorgen daarop werden door ons nog 
even de puntjes op de i gezet. 
Op zaterdag 2 april werd onze tweede brug grondig gerenoveerd. 
Nieuwe onderdelen waren al in de olie gezet, wat toch weer veel 
voorbereidend werk was, maar het kostte evengoed toch nog een hele 
zaterdag werk. Arno en Ernst, we zijn er weer heel erg blij mee! 
Ondertussen heeft Ernst Noordhuis ook nog twee nieuwe banken 
gemaakt, een kleintje bij de "keet" en een grote bij de Stinzenhoek. 
Professioneel verankerd. Ik zou zeggen: Ga maar eens kijken en 
proefzitten. 
In maart en april is er al veel in de heemtuin gedaan. Het ingangshek, 
het infohuisje middenin de heemtuin en de eerste brug zijn geschilderd, 
opslag van de Sleedoorn verwijderd, paden netjes gemaakt etc. Omdat 
het niet regent, gaat er veel tijd zitten in het begieten van verplaatste en 
nieuwe planten.  
Vanuit de nieuwbouw bij het Weytendaal is een regenwaterafvoer naar 
de heemtuin gelegd. Daar verwachten we veel van mettertijd. Hopelijk 
blijft er meer water in de sloot staan. 
Ondanks de droogte staat er toch al heel veel in bloei. Het bekijken 
waard. Dus wie weet: tot ziens in de heemtuin! Op woensdagavond 8 
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juni is er een inloopuurtje en woensdagavond 22 juni is er een 
rondleiding. En… geeft u zich ook op voor ons jubileumfeest 1 juli?  
Dat zou erg gezellig zijn! 
 
Alice Sotthewes. 
 
 
Voor de Jeugd 
Het Lieveheersbeestje 
In deze tijd van het jaar kom je ze weer tegen, die schattige 
Lieveheersbeestjes. Deze kevertjes in hun rode jas met zwarte stippen 
zien er ook echt grappig en vriendelijk uit. Ze worden vaak gezien als  
geluksbrenger en ze zijn zelfs het symbool van acties tegen zinloos 
geweld geworden. 
Maar als je nu toevallig een bladluis bent, dan denk je daar héél anders 
over! Want Lieveheersbeestjes zijn dol op bladluizen, ze eten er soms 
wel vijftig op een dag. 
 
Waar komen die gestippelde monsters dan opeens vandaan? 
Net als andere insecten komen ze op de eerste warme dagen in de 
lente weer tevoorschijn uit hun winterschuilplaats. Enkele weken later 
gaat het vrouwtje-lieveheersbeestje, nadat ze gapaard heeft, op zoek 
naar een plant die vol met bladluizen zit. Dan zet ze haar eitjes af in 
kleine pakketjes bij elkaar op de onderkant van een blad. Na ongeveer 
een week komen uit de eitjes blauwachtige larven met gele vlekken. 
Het wordt nu weer akelig spannend bij de bladluizenfamilies, want deze 
larven eten wel twee keer zoveel als hun ouders. Bijzonder is dat de 

larven niet kunnen zien 
of ruiken en toch precies 
weten waar de 
bladluizen zitten. Ze 
hebben dus iets wat je 
instinct mag noemen. De 
larven eten intussen tot 
ze niet meer kunnen en 
omdat hun harde huid 
niet meegroeit vervellen 
ze nog wel vier keer 
voordat ze een pop 
worden. Het duurt dan 

nog een tot twee weken voordat daar dan de bekende 
Lieveheersbeestjes uit komen. 
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Stippen en soorten. 
Het wordt vaak gezegd, maar aan het aantal stippen kun je niet zien 
hoe oud een Lieveheersbeestje is. Het hoort bij de soort, net zoals de 
kleur. Er zijn er met maar twee stippen, maar ook met wel 22. Het 
Zevenstippelige Lieveheersbeestje zie je wel het meest. 
 
Bron: Zwols Natuur Tijdschrift. 
 
 

Het Sneeuwklokje 
Galanthus Nivalis d.w.z. melkwitte bloem. 
Het Sneeuwklokje geldt hier als een vroege voorjaarsbode! Het kondigt 
de lente aan. In februari of bij zachte winters bloeit het al in januari. 
Sneeuwklokjes bloeien ook als er geen zon is. Dit in tegenstelling tot de 
Lenteklokjes, die gemakkelijk met Sneeuwklokjes kunnen worden 
verward. De Lenteklokjes bloeien echter later en zijn iets groter; hun 
bloembladeren zijn breder.  
Het Wilde Sneeuwklokje is in de 
Middeleeuwen vanuit Zuid- en 
Zuidoost-Europa naar onze 
streken gebracht. Het 
Sneeuwklokje komt – doordat hij 
snel en gemakkelijk verwildert – 
in heel veel streken voor. In 
Nederland hoort de soort bij de 
stinzenplanten. Deze planten – 
vaak bolletjes – groeien vroeg in 
het voorjaar in vochtige 
loofbossen en aan waterkanten. 
Het Sneeuwklokje wordt ook in 
speciale bossen geteeld. De teelt 
van Sneeuwklokjes duurt een 
aantal jaren, waarna ze worden 
geoogst. Deze bossen vind je 
onder andere op Texel.  
De wilde vorm – Galanthus 
Nivalis – van het Sneeuwklokje groeit in tuinen vaak samen met 
gecultiveerde vormen. Sneeuwklokjes worden dan ook veel toegepast 
als tuinplant. Het is een mooi en sterk bolgewas voor in de 
beschaduwde tuin. Wanneer de plant eenmaal heeft gebloeid laat het 
zich niet meer verdringen. Sneeuwklokjes zijn dankbare planten onder 
struiken en bomen zoals Vlier, Beuk en Berk. 
Er zijn diverse variëteiten Sneeuwklokjes: Gewoon Sneeuwklokje, 
Dubbel Sneeuwklokje, Groot Sneeuwklokje, Kaukasisch Sneeuwklokje. 
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Deze soorten hebben allemaal een grijsgroen blad. Verder zijn er 
gekweekte soorten met groene en blauwgroene bladeren, smalle en 
brede bladeren. Het Gewoon Sneeuwklokje (Galanthus nivalis) is een 
maximaal 20 cm hoog bolgewas uit de narcisfamilie. De bloemen 
hebben elk een eigen bloemstengel en hangen aan de top van deze 
stengel naar beneden. Zij bloeien met lieflijke belvormige witte 
bloemen. De bloem heeft drie lange, witte buitenbladen en drie korte 

brede binnenbladen, 
die 
halvemaanvormige 
bleekgroene vlekken 
hebben. De lange, 
smalle bladeren zijn 
grijsgroen. De bollen 
zijn giftig. Het zijn 
sterke bolgewasjes, 
die elk jaar weer 
terugkomen en niet 
uit de grond hoeven 
te worden gehaald.  
Na het bloeien niet 
meteen het gras 
maaien of het blad 
afknippen: in deze 
periode verzamelt 
het Sneeuwklokje 
voedsel voor het 
volgende jaar en 
gebruikt daarvoor de 
dunne bladeren. 
 
De vermeerdering 

van het Sneeuwklokje gebeurt door zowel bijbolletjes als zaad. In dit 
klimaat gebeurt de vermeerdering meestal via de bolletjes. Graaf de 
bollen op nadat ze gebloeid hebben. Schud de grond eraf en verdeel 
de bol in meerdere bolletjes, plant deze bolletjes op de gewenste plek 
en geef ze water. In mei zijn de zaaddoosjes van de Sneeuwklokjes 
gevuld en lijken dan op kleine bolletjes. De zaadjes vallen meestal vlak 
bij de moederplant zodat zich hier een kleine kolonie vormt. De zaden 
worden ook door mieren versleept, omdat er een mierenbroodje aan zit 
en de klokjes groeien daardoor overal in de tuin.  
 
Annemiek Leusink. 
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De Boomvalk 
In het voorjaar van 2010 heeft er in het agrarische gebied tussen Wijhe 
en Olst een Boomvalk gebroed. Als onderdeel van de Vogelwerkgroep 
hebben wij het nest met jongen 3 weken in de gaten gehouden en 
genoteerd wat er gebeurde. Na wat algemene informatie over de 
Boomvalk volgen de waarnemingen.  
De Boomvalk is een wendbare kleine valk, ongeveer zo groot als een 
Torenvalk maar veel slanker gebouwd. Man en vrouw hebben een 
donkergrijze rug, de borst en buik zijn wit met grote zwarte vlekken, 
een witte keel, zwarte baardstreep en een roestrode broek. Het 
vrouwtje is iets groter dan het 
mannetje. De vogel heeft een stijve 
vleugelslag met een korte glijpauze. 
Bij jacht op zijn prooien neemt de 
snelheid flink toe. Hij suist op zijn 
prooi af en heeft zijn vleugels dan 
sikkelvormig. Het voedsel bestaat 
vooral uit zangvogels o.a. Zwaluw, 
Veldleeuwerik, Kwikstaart, Vink, Mus, Spreeuw, Merel. Libellen bijt hij 
dood en eet deze – behalve de vleugels – uit het vuistje op in de vlucht. 
Boomvalken zijn zomergasten, die broeden in Europa, Noord Afrika en 
het noordelijk gedeelte van Azië. Overwintering vindt plaats in tropisch 
Afrika. Het vertrek naar het overwinteringgebied valt omstreeks oktober 
en de terugkeer is vanaf half april. Deze valk is in Nederland een 
schaarse broedvogel met ca. 500 broedparen. De Boomvalken bouwen 
zelf geen nesten, maar gebruiken vaak nesten van Buizerds en 
Haviken, wanneer de jongen zijn uitgevlogen. Nesten van Kraaien op 
hoogspanningsmasten zijn ook in trek. De Boomvalk leeft in allerlei 
soorten gebieden zoals op de hei, in moerasgebied, bos- en 
cultuurlandschap. Het is een solitaire vogel. Alleen in de broedperiode 
zijn zij met z‟n tweeën, soms zelfs met drieën. De rol van de derde 
vogel is niet duidelijk. Deskundigen gaan er vanuit dat dit onvolwassen 
vogels zijn of vogels die niet broeden en meehelpen met het voeden 
van de jongen.  
Het broedseizoen begint in mei met een luidruchtige balts. In juni legt 
het wijfje 3 à 4 eieren, die het vrouwtje 28 dagen bebroedt. Het 
mannetje brengt haar in die periode voedsel en houdt toezicht op de 
omgeving. Tijdens het broeden zijn de vogels stil. Na het uitkomen van 
de eieren worden de jongen 28 tot 32 dagen gevoerd met Libellen, 
kevers en jonge vogels. Na het uitvliegen zijn de Boomvalken weer 
goed te horen doordat de jongen om voedsel bedelen en nog minstens 
een maand in de broedomgeving gevoerd worden. In deze fase laten 
de ouders  bij gevaar de alarmroep “Kikiki” horen. Minder dan 50% van  
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de jonge Boomvalken overleeft echter het eerste jaar niet door predatie 
en diverse ongelukken. 
 
De waarnemingen.  
Dit Boomvalknest zit op een hoogspanningsmast. De vogel heeft hier 
een zeer wijds uitzicht. Ideaal in verband met het vangen van de meest 
geliefde prooien zoals Zwaluwen en Libellen. Maar voor ons mensen is 
zo‟n nest uiterst moeilijk te vinden op zo‟n hoogte. Hier komt een 
telescoop dus goed van pas. 
In mei zijn er baltsende Boomvalken waargenomen en in juni in 
dezelfde omgeving twee à drie jagende Boomvalken. Maar pas op 31 
juli wordt er met de telescoop een nest met 
drie witte donzige jongen gezien. Drie 
volwassen Boomvalken vliegen rond om de 
jongen van prooien te voorzien. Drie 
volwassen vogels bij één nest hebben we 
tot nu toe in onze streek niet waargenomen. 
3 augustus: Op het nest zijn twee jonge 
Boomvalken “vliegoefeningen” aan het 
maken. Deze jongen hebben inmiddels hun 
donspak verwisseld voor het verenpak met 
op hun kop nog wat dons. Eén jong half 
gekleed in dons en slagpennen zit nog ín het nest. De ouders voeren 
de drie jongen, terwijl zij “kikiki” geluiden maken. De jongen bedelen 
om voedsel. Eén van de jongen stapt van de nestrand op de metalen 
lat onder het nest en bekijkt de omgeving vanaf dit standpunt. Vanaf nu 
wordt hij takkeling genoemd; hij begeeft zich rond en op het nest. 
7 augustus: Inmiddels zijn er twee jongen uitgevlogen en zitten zij op 
de dwarslatten van de elektriciteitsmast. Het vliegen van hen is 
eigenlijk nog een fladderen. Het is een af en aan vliegen van de ouders 
met prooien voor alle jongen. Spreeuwen zitten boven op de mast 
zonder als prooi gezien te worden. 
10 augustus: Eén van de uitgevlogen jongen zit nog op hetzelfde plekje 
in de hoek op een lat; het andere jong is niet meer te vinden. Deze is 
uitgevlogen, want even later zien wij één van de ouders met een prooi 
naar een bosje in de buurt vliegen. Tot onze verbazing zitten er nog 
twee jongen op het nest, druk trekkend aan een prooi die een ouder 
zojuist gebracht heeft. Ook hiervan gaat er één jong over de rand van 
het nest en op een dwarslat zitten; weer een takkeling. 
Dezelfde dag om 19 uur: Eén van de jonge Boomvalken is naar 
beneden gevallen en strompelt met heel veel moeite naar de steunpaal 
van de elektriciteitsmast. Eén van de mensen uit de buurt heeft het 
gelukkig gezien en belt mij op. Zij houdt in weer en wind de wacht. Ter 
plekke zien wij dat de vleugel van het jong erbij hangt. Wij nemen het 

Boomvalk 
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jong mee naar binnen om te kijken wat er precies gebeurd is. Na 
telefonisch overleg met diverse roofvogelkenners en het vogelasiel 
besluiten wij dat dit jong nooit zelf prooien zal kunnen vangen. Hij zal 
t.z.t. opgezet worden om als voorlichtingmateriaal voor scholen en 
publiek te dienen.  
17 en 19 augustus: alle drie de andere Boomvalken zijn nu uitgevlogen 
en zitten op de mast of vliegen in de omgeving rond. De ouders 
brengen nog Libellen, kevers en vogels als voedsel. Het voeren 
gebeurt onder het nodige “geklets” van jong en oud. Dit zal zeker nog 
een maand zo duren, want zelf insecten of vogels vangen zit er 
voorlopig nog niet in.  
20 augustus: op de paaltjes langs het betreffende weiland zitten 
juvenielen (vogels van dit jaar) en volwassen Boomvalken. Op de 
andere paaltjes zitten Duiven gebroederlijk naast de Boomvalken 
zonder als prooi direct gevangen te worden. 
 
Het resultaat van dit boomvalkennest 
Ervan uitgaande dat de drie jongen op 19 augustus uitgevlogen zijn 
moeten de jongen 28–32 dagen eerder uit het ei gekomen zijn, dus 
omstreeks 18-22 juli. Het vrouwtje heeft 28 dagen gebroed, dus zijn de 
eieren omstreeks de derde week van juni gelegd. Zij legt namelijk om 
de dag één ei en zij heeft vier eieren gelegd. Zij begint meteen met 
broeden na het leggen van het eerste ei, vandaar dat de vogels niet 
tegelijk uitvliegen.  
Van “onze” Boomvalken zijn drie van de vier jongen uitgevlogen: een 
goed resultaat. Eén week nadien leven alle drie de jongen nog.  
 
Annemiek Leusink. 
 
 

Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
Februari-april 2011 
De gebruikte afkortingen: BuH=Buitenwaarden Herxen; 
BuW=Buitenwaarden Wijhe; DuW=Duursche waarden; 
WsW=Welsummer waarden. De Romeinse cijfers II, III en IV staan voor 
de maanden. Tussen ( ) staat het aantal vogels. C.= ongeveer. 
 
De afgelopen maanden waren buitengewoon droog. In vorige jaren 
waren er in de drassige weilanden bij Herxen in maart/april altijd veel 
Grutto‟ s te zien. Dit jaar waren de weilanden droog en zijn er slechts 
enkele Grutto‟s waargenomen. 
Dit jaar is weer meegedaan met de nationale telling van Zilverreigers 
en Scholeksters op hun slaapplaatsen. Er zijn 3 Zilverreigerslaap-
plaatsen, die in de telweek van 19-26 februari maar weinig bezet 
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waren. DuW (4), BuW (2) en Hengforderwaarden (2). In de BuW 
sliepen in dezelfde periode in vorige jaren ongeveer 10 Zilverreigers. 
Scholeksters overwinteren op de wadden en in Zeeland en trekken 
eind januari/begin februari het binnenland in. Tegen de avond gaan ze 
naar gemeenschappelijke slaapplaatsen. In april verspreiden zij zich 
om te gaan broeden. Een slaapplaats bevindt zich langs de IJssel over 
een lengte van ongeveer 200m. tegenover de Loswal. Hier werden op 
19 maart 105 Scholeksters geteld en op 9 april 53 vogels. In vorige 
jaren was er een goed bezochte slaapplaats bij Herxen, maar die is dit 
jaar niet gebruikt. Een voor ons nieuwe slaapplaats bevindt zich langs 
de IJssel in de Olsterwaard tegenover Welsum. Hier sliepen in de 
derde week van maart ongeveer 40 Scholeksters en op 11 april 21 
Scholeksters.  
In mei kijken we weer uit naar Lepelaars en Wespendieven. 
 
Kleine Wilde Zwaan: 02-II BuW (4). 
Wilde Zwaan: 02-II BuW (8). 
Knobbelzwaan: 02-II BuW (4); 5-III BuW (7). 
Zwarte Zwaan: 11-II (1) Welsum bij pont. Dit is een exoot uit Australië, 
die sinds 1985 in ons land in een klein aantal broedt. 
Grauwe Gans: Vanaf eind maart lopen er weer veel ouders met 
kuikens in de BuW. 
Kolgans: 13-III BuW, BuH (talrijk). De Kolganzen zijn geleidelijk aan in 
maart/begin april vertrokken. Een paar zijn er gebleven. 23-IV BuW (4), 
30-IV (2 waarvan een met een beschadigde vleugel). 
Canadese Gans: BuW 13-III (1 paar); 28-III Duursche waarden (2 
paar); 30-IV BuW (3 paar waarvan 1 paar met 4-5 kuikens). 
Brandgans:13-II DuW (4); 26-II BuH (7); 6-III IJssel, Wijhe (3 
overvliegend richting Zwolle); BuW (1); 13-III BuW (2); 17-III BuW (2). 
Bergeend: 15-II BuW (1); 23-IV BuH (paar), BuW (paar); 30-IV BuW (3 
paar). 
Mandarijneend: 18-IV De Gelder (1 man); 21-IV Soestwetering bij 
Boerhaar (2 man). 
Kuifeend: 04-II IJssel, Welsum (10); 02-III WsW (veel); 20-III WsW 
(veel); 28-III DuW (20-30). April DuW (10-20 paar). 
Tafeleend: 9-II WsW (15). Worden regelmatig gezien; 2-III WsW (veel): 
6-III BuH (1 vrouw); WsW 20-III (veel). 
Nonnetje: 20-II DuW (1 man, 2 vrouw); 6-III BuW (1 paar), BuH (1 
vrouw); 28-III Duursche waarden (3 vrouw, 1 man). 
Brilduiker: 02-III BuW (2 man, 3 vrouw); 15-II BuW (1 man); 6-III 
IJssel, Wijhe (1 vrouw); 13-III BuW (1 man, 2 vrouw). 
Grote Zaagbek: 05-II Welsum, Katerstede (2 man); 14-II Duursche 
Waarden (2 man, 1 vrouw); 04-III IJssel, Welsum (2 paar); 28-III (1 
vrouw). 
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Krakeend: 08-IV BuW (1 paar); 30-IV BuW (1 paar), BuH (1 paar). 
Smient: 13-III BuW (40-60); 20-III BuW (matig talrijk). Alle Smienten 
waren begin april vertrokken. 
Slobeend: 24-III Welsum (1); 28-III DuW (2 man, 1 vrouw). 
Pijlstaart: 24-III Welsum (1 paar). 
Muskuseend: 12-II WsW (1); 18-IV De Gelder (1 man). 
Dodaars: 02-III Katerstede (2); 28-III Welsum (6). 
Fuut: Maart-april BuW (4-6 paar), BuH (1 paar) DuW (6-10 paar). 
Grote Zilverreiger: 06-II Welsum, Hogewaard (1); 07-II BuH (1), BuW 
(1); 12-II WsW (1); 15-II BuW (1); 06-III BuW (2), BuH (1); 13-III BuW 
(1), BuH (1). 
Bruine Kiekendief: 28-II Uiterwaarden Welsum (1 man, richting 
Deventer); 24-III tussen Veessen en Fortmond (baltsend paar). 
Blauwe Kiekendief: 06-III Welsum, bij pont. 
Boomvalk: 23/IV (paar weer terug op 
hoogspanningsmast bij Den Nul). 
Havik: 28-IV De Gelder bij station (1).  
Visarend: 25-IV Katerstede (1). 
Meerkoet: 07-II BuW (2 groepen van c. 
80); BuH (c. 100). 
Kievit: 08-II Fortmond (c. 80); 07-II BuW 
(c. 100); 15-II BuW (c. 600); 6-III maïsland 
ten noorden van Wijhe (enkele baltsende 
paren); 23-IV BuW (1 broedend); 30-IV 
BuW (paar met 3 kuikens). 
Grutto: 03-III WsW noord (1); 12-III BuH 
(1); 13-III BuH (4); 20-III BuW (5). 
Wulp: 13-III Langs IJssel tegenover Loswal (paar) baltsend; 20-III BuH 
(21) overvliegend; 11-IV DuW (8) overvliegend; 30-IV BuW (2 waarvan 
1 broedend). 
Tureluur: 12-III BuH (1); 13-III BuH (2); 26-IV BuW (3 volwassen, 3-4 
vliegvlugge jongen).  
Visdief: 23-IV BuW (1). 
Holenduif: 22-IV Raalterweg hoogte De Gelder (2). 
Koekoek: 22-IV De Gelder; 23-IV BuW gehoord, eerste 
waarnemingen. 
Ransuil: 08-II Fortmond „t Haasje, roestplaats (c. 10); periode maart-
april geregeld gehoord in park Wijhe. 
Groene Specht: Januari-april gehoord in park Wijhe en De Gelder 
stationskant.  
Kleine Bonte Specht: 02-III dorp Welsum. 
Boomkruiper: 19-21-III Wijhe, tuin (1). 
Huiszwaluw: 19-IV Wijhe, dijkzicht (5). Eerste waarneming. 
Gele Kwikstaart: 13-IV Welsum (veel). 

Visarend 
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Gekraagde Roodstaart: 02-IV Kappeweg (1); 02-IV Welsum (vrouw). 
Grote Lijster: 06-II Kappeweg (2). 
Zwartkop: 3-IV Wijhe dorp (1); 9-IV Kappeweg (1). 
Braamsluiper: 23-IV Kappeweg (1). 
Tapuit: 05-III Welsum. Dit is een opmerkelijk vroege waarneming. 
Bonte Vliegenvanger: 23/24/25-IV Welsum (broedgedrag); 30-IV 
Kappeweg bij nestkast (1). 
Zwarte Mees: Januari-maart Wijhe, Krijtenberg geregeld in tuin. 
Glanskop (of Matkop): 13-IV Welsum. 
Keep: 06-II Kappeweg (3); tot 19 maart Wijhe, geregeld op voedertafel. 
Europese Kanarie: 06-II Kappeweg (1). Winterwaarnemingen zijn voor 
ons gebied opmerkelijk. 
Groenling: Februari/april Krijtenberg, geregeld op voertafel. 
Putter: 06-II Kappeweg (2); 1-III Krijtenberg op uitgebloeide Lavendel 
(8). 
Kneu: 10-IV Kappeweg; 03-IV Kappeweg (2). 
Sijs: 27-II Kappeweg (20); 20-III Welsum (1). 
Rietgors: 5-III bij veerpont;10-IV Kappeweg (1). 
 
De waarnemingen zijn gedaan door, Dick en Henny Brem, José 
Eijkelkamp, Margriet Heuvelink, Hans de Jonge, Jan Klungers, Marion 
Krooi, Annemiek Leusink, Henny Otteman, Wim van Riel, Elly Smink-
Niehoff, Lammert Voos en ondergetekende.  
 
Contact adres vogelwaarnemingen: 
Gerard Schulten tel 0570-521542 of ggm.schulten@planet.nl. 
 
 
Gehoord in de natuur 
Waarom de Raaf zwart is. 
Wie goed naar een Raaf kijkt, ziet dat hij een zwarte cape draagt waar 
witte hemdsmouwen uit steken. Verder heeft hij een korte rode broek 
en grijze voeten. En als je heel goed kijkt als hij zo in de lucht vliegt, 
lijkt het wel of hij op een paard zit. Dat klopt; het komt omdat hij 
eigenlijk een betoverde koning is. Ooit wilde die zijn land verkennen en 
kreeg ruzie met een vrouw die daar woonde en beweerde dat het háár 
land was. Die vrouw bleek een heks te zijn. Toen de koning vol bleef 
houden dat het zijn land was, betoverde ze hem en veranderde hem in 
een Raaf. Wie goed luistert kan nog horen hoe hij op de bomen 
timmert, omdat hij toch hoopt nog eens de boom te vinden, waar de 
heks woont die hem betoverd heeft. 
 
Bron: Kunst & Cultuur Overijssel. 
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Secretaris Jaap Gerkes secretaris@ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 0570-561660 Steenuil 9  8121 JG  Olst 
Penningmeester  Jaap de Jong penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl 
 Tel. 0529-497040  Herxen 89   8131 PE   Wijhe. 
Lid Gerard Schulten  ggm.schulten@planet.nl 

 Tel.0570-521542 Pimpernel 16   8131 GH   Wijhe. 
Lid Petra Verhagen  p.verhagen1000@hotmail.com 
 Tel. 0572-355765 Lijsterbesstraat 114 8102 JS  Raalte. 
 
 
Contactpersonen werkgroepen 
Natuur- en milieubeleid Bernard Heijdeman  tel. 0570-523091 
 natuurmilieubeleid@ivn-wijhe-olst.nl 
Landschapsonderhoud  Ferry Kuyk  tel. 0529-497349 
 landschapsonderhoud@ivn-wijhe-olst.nl  
Padden  Vacant: info tel. 0570-524594 
 padden@ivn-wijhe-olst.nl 
Vogels  Gerard Schulten  tel. 0570-521542 
  vogels@ivn-wijhe-olst.nl 
Stadsvogels Ronald Boerkamp  tel. 0570-525243 
  stadsvogel@ivn-wijhe-olst.nl  
Roofvogels Ronald Boerkamp  tel. 0570-525243 
  roofvogel@ivn-wijhe-olst.nl 
Uilen  Gerard Overmars  tel. 0570-532038 
 uilen@ivn-wijhe-olst.nl 
Weidevogelbescherming  Luud Steen  tel. 0570-522362 
  weidevogel@ivn-wijhe-olst.nl 
Wintervoedering  Margriet Heuvelink  tel. 0570-524594 
Heemtuin  Annet v.d. Veen  tel. 0570-523937 
Veermans Hof IJsselflora Bep Teunissen  tel. 0570-522029 
 heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl 
Boeiende Bermen Gerard Schulten  tel. 0570-521542 
 boeiendebermen@ivn-wijhe-olst.nl 
Cursussen Margriet Heuvelink  tel. 0570-524594 
 margriet.heuvelink@gmail.com 
Lezingen, excursies Anniek Appelman  tel. 0570-523622 
 excursies@ivn-wijhe-olst.nl 
Jeugdactiviteiten Vacant 
 jeugd@ivn-wijhe-olst.nl  
Redactie De Grutto  zie blz 1 



AH Wijhe  Oranjelaan 2  8131 DB  Wijhe  
Tel. 0570-521597  Fax 0570-522711

Openingstijden:
Ma t/m do: 8.00-20.00
Vrijdag:   8.00-21.00
Zaterdag:   8.00-19.00

•	 Ook	voor	de	prijs	naar
 Albert Heijn

Boomgaard
Wijhe

Als je Me ZOekt!

Ik ben even een pilsje
aan het drinken in de 

Sallandse Kamer

•	 Winkel	vergroot	met
 300 m2

•	 Ruime	gratis
	 parkeergelegenheid	
	 (nu	met	30	extra	parkeerplaatsen)

•	 Enorme	toevoeging
	 van	assortiment.
	 verse	kruidenierswaren,	
 biologisch etc

 



Architecten en aannemers zijn bij ons
kind aan huis. Omdat we als specialist
voor de professional haarfijn weten wat
er speelt op het gebied van keukens,
sanitair en tegels. Omdat we werkelijk
alles in huis hebben. En omdat we
garant staan voor betrokken, deskun-
dige adviezen en betrouwbare service.
Van dit alles kunt u als particulier óók
profiteren. Bel voor meer informatie en
openingstijden 0546-55 66 66 of kijk
op internet: www.raabkarcher.nl

JE KOMT ER MOOIER UIT MET
RAAB KARCHER BOUWSTOFFEN

Moderne en klassieke tegels.

De laatste mode 
in badkamers 
en sanitair.
Ruime keus, 
grote merken.

◆ Arnhem ◆ Coevorden ◆ Doetinchem ◆ Enschede ◆ Goor ◆ Hengelo ◆ Nieuwleusen 
◆ Nijmegen ◆ Oldenzaal ◆ Raalte ◆ Rijssen ◆ Vriezenveen ◆ Zutphen ◆ Zwolle


