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Redactie Marth van Roy        redactie#ivn-wijhe-olst.nl 
  Kerkpadsblok 35  8131 WX  Wijhe   Tel. 0570-52269 
 
 

 
 

Lidmaatschap 
De contributie (€ 20,- per jaar) wordt geïnd door het landelijke bureau van 
IVN. Dat zorgt voor een factuur of de contributie wordt via een 
automatische incasso afgeschreven. Betaling van de jaarlijkse donatie 
gebeurt nog wel rechtstreeks aan IVN Wijhe-Olst. Als u geen 
toestemming voor automatische incasso heeft gegeven kunt u de donatie 
(minimaal € 9,50 per jaar) overmaken op bankrekeningnummer: NL32 
RABO 0373 0240 37 t.n.v. IVN de Grutto, Herxen 14, 8131 PG Wijhe.  
U dient het lidmaatschap voor het volgende jaar vóór 1 december 
schriftelijk op te zeggen bij Ans Rijpkema, Hamelweg 12, 8131 RV Wijhe of 
ans#ivn-wijhe-olst.nl. 
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Van de redactie 
De vakanties zitten er weer op voor de meeste mensen en het gaat goed 
met het vaccineren. Als ik dit schrijf is iets meer dan 75% van de 
volwassenen volledig gevaccineerd en zelfs meer dan 85% heeft één 
vaccinatie gehad. Ondertussen zijn de coronamaatregelen wat 
versoepeld, zodat we in ieder geval een beetje zomers vakantiegevoel 
konden hebben en voorzichtig op vakantie konden gaan. Hoewel ik het 
niet echt onderzocht heb, heb ik het idee dat er deze zomer meer 
gewandeld en gefietst werd en dat mensen meer de natuur in zijn gegaan. 
Dat heeft helaas nog niet geleid tot een stormloop van nieuwe leden voor 
onze afdeling. Maar wie weet, komt dat nog! 
Activiteiten zijn nu in aangepaste of afgeslankte vorm wel weer mogelijk, 
dus we gaan dit najaar weer het een en ander organiseren, al is het wel 
onder voorbehoud! Heel veel mensen zijn weliswaar gevaccineerd, maar 
het virus – welke variant dan ook – is helaas nog niet volledig onder 
controle. Dus we houden ons aan de landelijke regels! 
In dit nummer vind je, als vanouds, de gebruikelijke artikelen, en je kunt 
lezen wat de plannen zijn, én je vindt een terugblik over enkele feestelijke 
gebeurtenissen en de zeer geslaagde excursie naar de Marker Wadden! 
 
Graag wens ik je veel lees-, kijk-, en doeplezier met dit nieuwe nummer. 
Blijf gezond!  
 

Marth van Roy. 
 
 
 

Gezocht!!! 
Bestuursleden en coördinatoren 

Het IVN Wijhe-Olst blijft zoeken naar bestuursleden om het bestuur verder 
te versterken. Vele handen maken licht werk! 
Ook zoeken we opvolging voor de coördinatoren van de werkgroepen 
‘Natuur en milieubeleid’, ‘Vogels’, ‘Roofvogels’ en ‘Lezingen, excursies en 
cursussen’. En we hopen dat iemand zich aanmeldt die de organisatie 
van het jaarprogramma activiteiten op zich wil nemen.  
Wil je hier graag meer over weten, neem dan contact op met de voorzitter. 
Zie contactgegevens achter in dit blad. 
 

Coördinator gezocht voor Werkgroep Roofvogels 

Wij zijn een werkgroep van enthousiaste vrijwilligers die het broedsucces 
van roofvogels in delen van onze gemeente in kaart brengen. Wij zoeken 
iemand die de coördinatie tussen de leden onderhoudt en de contacten 
met andere betrokken natuur- en terrein beherende organisaties. Ook 

Kijk eens op 

ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst. 

Daar vind je ook de Grutto maar dan 

met plaatjes in kleur. 
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organiseert de coördinator het jaarlijkse werkoverleg, ondersteunt 
werkgroepleden bij digitale gegevensverwerking en verzorgt de publiciteit 
naar buiten. Van de nieuwe coördinator wordt niet verwacht dat deze ook 
mee het veld in gaat. Uiteraard kan dit natuurlijk wel.  
Wil je meer weten hierover neem dan contact op met de voorzitter. Zie 
contactgegevens achter in dit blad. 
 

Idee of begeleiding excursie of wandeling  

Heb je zelf een idee voor een te houden excursie of wandeling of wil je 
een keer een excursie of wandeling (bege)leiden in een gebied dat je 
goed kent of op een van de vele mooie plekjes die onze gemeente Olst-
Wijhe rijk is? Of lijkt je dat gewoon leuk om te doen, neem dan contact op 
met de voorzitter. Zie contactgegevens achter in dit blad. 
 
 

Activiteiten 
Over alle hierna genoemde en eventuele nog te organiseren activiteiten 
van IVN-afdeling De Grutto Wijhe-Olst, staat normaliter een week van 
tevoren (nadere) informatie in de plaatselijke en regionale kranten en 
huis-aan-huisbladen. Op www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst en op 
facebook staan ook de laatste berichten rondom de excursies. Deelname 
aan excursies is meestal gratis, maar we zijn blij met een vrije gift.  
 

Als gevolg van de Coronacrisis geldt voor alle geplande 
activiteiten een voorbehoud en worden de dan geldende 
coronaregels gehanteerd. Volg onze site en de kranten! 

 

Paddenstoelenwandeling 

Op zondagochtend 3 oktober organiseert IVN-afdeling De Grutto weer 
haar traditionele paddenstoelenexcursie. We vertrekken om 10.30 uur 
vanaf de parkeerplaats bij de Zoogenbrink aan de Molenweg in Olst om 

Datum 2021 Activiteit Locatie Trekker  

Zo 3 oktober Paddenstoelen Zoogenbrink, Olst Annet 

Za 9 oktober Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Zo 10 oktober Marke Wesepe excursie Wesepe Gerrit 

Vr/Za 5/6 
november 

Landelijke Natuurwerkdag Heemtuin Annet 

Za 13 november Landschapsonderhoud Diverse Oege 

?? november Lezing Natuur en zonneparken Wijhe Ronald 

Za 11 december Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Datum 2022 Activiteiten Locatie Trekker 

Za 8 januari Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Za 12 februari Landschapsonderhoud Diverse Oege 

Za  12 maart Landschapsonderhoud Diverse Oege 

 

http://www.ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst
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weer mooie exemplaren te vinden. De wandeling duurt ongeveer1½ uur. 
Zowel volwassenen als kinderen kunnen meedoen.  
Ook dit jaar hopen we weer de vliegenzwam (dé paddenstoel, rood met 
witte stippen) tegen te komen , maar natuurlijk ook de porceleinzwam, 
tonderzwam en misschien wel de kleine stinkzwam.  
Geef je uiterlijk 1 oktober op bij Annet van der Veen, heemtuin#ivn-wijhe-
olst.nl of 0570-523937. Graag naam, telefoonnummer en aantal personen 
opgeven. Kijk voor meer informatie op ivn-wijhe-olst.nl. 
 

Landschapsonderhoud  

De werkgroep 
Landschapsonderhoud gaat het 
komende winterseizoen weer aan 
de slag met (voornamelijk) wilgen 
knotten. De werkdagen zijn op de 
2e zaterdag van de maanden 
oktober 2020 t/m maart 2021, 
namelijk: 9 oktober, 13 november, 
11 december 2021 en 8 januari, 12 februari en 12 maart 2022. 
We verzamelen om 8:30 uur op het parkeerplein voor de Albert Heijn in 
Wijhe en vertrekken van daar naar de werkplek.  
We werken tot ongeveer 12:30 uur. Voor koffie en na afloop een 
eenvoudige lunch wordt gezorgd door de boer of grondeigenaar. Bij erg 
slecht weer gaat het niet door. Nodig zijn stevige werkschoenen, sterke 
werkkleding, die ook tegen een beetje regen bestand moet zijn en zin om 
in de vrije natuur met een prettige groep mensen te werken. Voor goed 
gereedschap (we werken alleen met handgereedschap) wordt gezorgd en 
ook op de veiligheid wordt goed gelet.  
Lees vooraf ook het artikel Knotafspraken en het artikel Protocol 
Gereedschap Knotacties 2020-2021 die je kunt vinden op 
ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst/reglementen. 
Dan kunnen we weer flink aan de bak in ieder geval! 
 

Graag 1 week van tevoren opgeven als je mee wil doen, dan weten we 
hoeveel gereedschap, koffie en eten we moeten regelen. 
Nieuwe mensen zijn van harte welkom, evenals nieuwe werkplekken. 
Voor informatie zie ivn.nl/afdeling/de-grutto-wijhe-olst of bel of mail naar 
coördinator Oege Verhagen, tel. 0570-522765 of 
landschapsonderhoud#ive-wijhe-olst.nl. 
 
Marke Wesepe excursie 

Op zondag 10 oktober starten we om 10:30 uur onder leiding van Gerrit 
Jansen op het kerkplein in Wesepe met de Marke Wesepe excursie. 

© W. Blom 

mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
http://www.ivn-wijhe-olst.nl/
mailto:landschapsonderhoud@ive-wijhe-olst.nl
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Bij minder goed weer kunnen we bij het zalencentrum terecht voor een 
uitleg over hoe het dorp Wesepe is ontstaan. Als er geen dienst is mogen 
we ook in de kerk kijken. Daarna maken we een wandeling rond Wesepe 
waar de oude boerderijen nog om de Weseperenk liggen. De enk is het 
hoogste punt van de gemeente Olst Wijhe. De enk is ontstaan door mest 
van schapen en plaggen van de hei uit te strooien over de hoge 
zandruggen. Zo werd de enk elk jaar 1 mm hoger. Met een grondboor zal 
Gerrit de dikte meten.  
Na afloop kan er eventueel iets genuttigd worden in het zalencentrum.  
Kijk voor meer info op ivn-wijhe-olst.nl. 
 

Heemtuin winterklaar maken op Landelijke Natuurwerkdag! 

Vrijdag 5 november en zaterdag 6 november.  
Dit jaar gaat het allemaal een beetje anders dan 
anders door het Coronavirus. We houden in de 
heemtuin Veermans Hof IJsselflora wel 
Natuurwerkdag, maar vooral met onze eigen 
heemtuingroep + een paar mensen die altijd op 
deze dag komen helpen. We willen niet dat we met 
teveel mensen tegelijk in de heemtuin zijn en dat 
we te dicht op elkaar aan het werk zijn. We werken 
op Landelijke Natuurwerkdag, zaterdag 6 
november, van 9:00-12:00 uur. En een dag eerder, vrijdag 5 november, 
maken we van 9:00-12:00 uur alvast een begin. De heemtuingroep zorgt 
voor koffie/thee met zelfgebakken taart en koek als dit qua Corona kan. 
Graag aanmelden bij Annet van der Veen, heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl of 
0570-523937 of via natuurwerkdag.nl 
Kijk voor meer informatie op ivn-wijhe-olst.nl.  
 

Presentatie: Natuur en zonneparken: kansen of bedreigingen  

In november (datum, tijdstip en locatie nog niet bekend) houdt Ronald 
Boerkamp een presentatie over kansen en bedreigingen voor natuur bij 
de aanleg van zonneparken. 
De energietransitie staat voor de deur. Daarvoor worden nu de eerste 
zonneparken in de gemeente Olst-Wijhe ontwikkeld. IVN is gevraagd om 
bij de aanleg van deze zonneparken mee te denken over de 
natuurwaarden. Er leven veel vragen en niet alleen bij bewoners rondom 
deze zonneparken. Bijvoorbeeld vragen over de landschappelijke 
inrichting en vragen over de gevolgen voor de natuur. Tijdens deze avond 
gaat Ronald dieper in op de kansen en bedreigingen voor de natuur bij de 
aanleg van zonneparken.  
Ben je benieuwd hiernaar, en wil je deelnemen aan deze avond, dan moet 
je je aanmelden. Gegevens hiervoor volgen later op onze site en in de 
krant. Dit geldt ook voor datum, tijdstip en locatie. 

http://www.ivn-wijhe-olst.nl/
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
http://www.natuurwerkdag.nl/
http://www.ivn-wijhe-olst.nl/
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Werken in de heemtuin 

Afgelopen seizoen hebben we al weer twee nieuwe vrijwilligers kunnen 
verwelkomen in de heemtuin. Het werken in de heemtuin leer je onder 
leiding van de mensen die al werken in de heemtuin kennen. Mocht je 
vanaf volgend voorjaar willen komen helpen, dan ben je van harte welkom 
op de woensdagavond of donderdagochtend. We starten altijd met NL 
Doet, dat is volgend jaar op zaterdag 12 maart 2022, waarna de 
werkavonden en –ochtenden beginnen. 
Meer informatie en aanmelden kan bij Annet van der Veen, 0570-523937/ 
06-15347926 of heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

Activiteiten elders 
Activiteiten andere IVN-afdelingen en KNNV-Zwolle 

Zodra dat in verband met de Coronamaatregelen weer kan, worden weer 
activiteiten georganiseerd. Deze kun je dan zoals gebruikelijk vinden op 
de site van IVN Zwolle, IVN Deventer, IVN Raalte en de site van het 
KNNV Zwolle onder activiteiten. Hopelijk kunnen er weer uiteenlopende 
excursies en cursussen georganiseerd worden, door het IVN en/of het 
KNNV soms in samenwerking met andere organisaties.  
Zo kun je dan weer op de sites, afhankelijk van de tijd van het jaar, 
bijvoorbeeld informatie vinden over excursies en cursussen over 
amfibieën, vlinders wilde planten, insecten, vogels etc.  
 

Zie www.ivn.nl/afdeling/ivn-raalte, www.ivn.nl/afdeling/deventer, 
www.ivnzwolle.nl en www.knnv.nl/zwolle/activiteitenprogramma. 
Hou dus deze sites in de gaten! 
 

Nacht van de nacht  

Zaterdagavond 30 oktober is de 
landelijke Nacht van de Nacht om het 
belang van duisternis voor mens en 
dier te ervaren en te 
onderstrepen. Het doel van Nacht van 
de Nacht is om Nederland donkerder 
en duurzamer te maken. Al die overbodige verlichting veroorzaakt 
lichthinder en energieverspilling. Ook raakt het ritme van mensen en 
dieren verstoord. Mens en dier hebben het natuurlijke ritme van de nacht 
nodig om uit te rusten, voor hun gezondheid en voor een sterke 
weerstand. Jaarlijks worden miljoenen trekvogels verstoord of ze sterven 
door lichthinder. Op nachtvandenacht.nl vind je de activiteiten die tijdens 
de Nacht-van-de-nacht georganiseerd worden.  

mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
http://www.ivn.nl/afdeling/ivn-raalte
http://www.ivn.nl/afdeling/deventer
http://www.ivnzwolle.nl/
http://www.knnv.nl/zwolle/activiteitenprogramma
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Van het bestuur  
Nu de eerste versoepelingen zijn ingegaan konden we als bestuur weer 
live vergaderen, dat was wel een verademing zo weer met elkaar te 
kunnen overleggen. Ook is er weer een vergadering met het bestuur en 
coördinatoren van de werkgroepen geweest. 
Blij verheugd waren we dat we toch, 
ook al was het op bescheiden wijze, 
afgelopen 3 juli het 50 jarig jubileum 
van de heemtuin hebben kunnen 
vieren met koffie en een toepasselijke 
taart. De speciale tekenwedstrijd voor 
kinderen van de basisscholen leverde 
prachtige tekeningen op. De prijzen 
werden door de winnaars met 
blijdschap in ontvangst genomen. Met 
de heemtuinvrijwilligers, de kinderen 
die een prijs hadden gewonnen en 
hun ouders en bestuursleden werd het een leuk feestje! 
Alle leden hebben het promotiefilmpje van onze IVN vereniging de Grutto 
via de mail ontvangen. We vinden dat er een mooi resultaat is geleverd. 
Als je het nog niet bekeken hebt, doen! 
https:/www.youtube.com/watch?v=zDy4NXQw3nE  
En stuur het door zodat er mogelijk nieuwe leden bijkomen.  
Een aantal leden zijn al 25 jaar lid van IVN Wijhe-Olst de Grutto. Het 
merendeel was zelfs al langer lid, toen het nog “Vereniging Natuur & 
Milieu Wijhe” heette. 25 jaar geleden sloot deze vereniging zich namelijk 
aan bij het landelijk IVN. Het bestuur organiseerde op 1 augustus Op ’t 
Hamel voor hen een bijeenkomst met een hapje en een drankje om het 
speldje persoonlijk uit te kunnen reiken en stil te staan bij dit heuglijke feit. 
De oud-bestuursleden Hanny en Jaap waren aanwezig om afscheid te 
kunnen nemen. De jubilarissen die niet aanwezig konden zijn op 1 
augustus, krijgen het speldje alsnog in hun bezit bij het bezorgen van de 
Grutto.  
 

Elly Luttikholt, voorzitter. 
 
 

Voor de jeugd 
Jeroen Groen 

Aangenaam: Jeroen Groen: “Je kunt van mij 
genieten door creatief aan de slag te gaan!”  

Je hebt nodig:  
1 theelepel graszaad 

Stukje nylon met laagje graszaad 

https://www.youtube.com/watch?v=zDy4NXQw3nE
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3 à 4 handen zaagsel of houtschaafsel 
stuk nylon (panty) 
draad en naald 
jampot of iets dergelijks met water 
 

Het zaagsel of houtschaafsel kun je misschien in 
een hobbyzaak waar hout gezaagd wordt, krijgen 
of kopen. Het is ook te koop als strooisellaag in 
een dierenwinkel. 
 

Ga als volgt aan de slag: 
- Knip een stuk nylon van ongeveer 20 x 20 cm. 
- Leg in het midden een laagje graszaad. 
- Leg daarop een bergje zaagsel. 
- Pak nu de punten van het lapje bij elkaar en 
maak een ‘zakje’. Zorg dat het graszaad op z’n plaats blijft. 
- Vul nu zoveel zaagsel bij totdat je een mooie bol krijgt. Dit wordt het 
hoofd van JEROEN. 
- Druk alles stevig aan, draai om de uiteinden een stukje draad. Het 
bijeengebonden nylon is zijn hals. Dompel nu het hoofd even in een bakje 
water en ‘kneed’ oren en neus. Geef met een paar steekjes met naald en 
draad vorm aan oren en neus. Plak er ogen op of maak ze ook met naald 
en draad. 
- Zet JEROENs hoofd nu op een (jam)potje, gevuld met water. Het 
zaagsel moet het water raken. Als je hem in de zon zet, moet je hem 
misschien af en toe besproeien. 
Na een poosje begint JEROENs groene haar te groeien. Je zult niet 
jaloers zijn, maar wel trots op hem zijn! 
 

Bron: Zwols Natuurtijdschrift. 
 
 

Uitslag kleur- en tekenwedstrijd 
Heemtuin Veermans Hof IJsselflora 

Op zaterdag 3 juli werden de prijzen uitgereikt die kinderen gewonnen 
hadden bij de kleur- en tekenwedstrijd van heemtuin Veermans Hof 
IJsselflora. De prijsuitreiking was in de heemtuin, tijdens een klein 
gehouden jubileumfeestje, ter ere van het 50 jarig bestaan van de 
heemtuin dit jaar. 
Er waren wel 50 kleurplaten en tekeningen binnen gekomen. Daaruit zijn 
de volgende 5 prijswinnaars gekozen: 
 

 Kinderen uit groep 1/2: Morris Groten 

 Kinderen uit groep 3/4: Tessa van Olst 
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 Kinderen uit groep 5/6: Sam van den Dries 

 Kinderen uit groep 7/8: Jasmijn Schoot-Uiterkamp en Luit Hofman 
 

In de hoogste groep waren 
zulke mooie kunstwerken 
ingeleverd, dat we de twee 
inzenders allebei een prijs 
gegeven hebben. De 
prijzen waren 
buitenspeelgoed 
aangevuld met 
zoekkaarten van het IVN. 
Op de foto staan alle 5 
prijswinnaars. 
 

De heemtuin is in juni/juli 
op z’n mooist. U kunt altijd 
vrijblijvend een 
wandelingetje maken door 
de heemtuin. Voor 
groepen of groepjes 

kunnen er ook rondleidingen op maat aangevraagd worden. 
Informatie: Annet van der Veen 0570-523937 heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl. 
 

Annet van der Veen. 
 
 

Jubilarissen IVN Wijhe-Olst 
Op zondag 1 augustus werden op ’t Hamel in Wijhe de leden gehuldigd 

 

© A. vd Veen 

mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
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die 25 jaar lid zijn van IVN Wijhe-Olst de Grutto. Het bestuur vond dat een 
feestje in kleine kring waard. 33 leden zijn 25 jaar lid, velen van hen zelfs 
nog langer. Zij waren al lid geworden toen IVN-afdeling Wijhe-Olst De 
Grutto nog “Vereniging Natuur en Milieu Wijhe” heette. Een groot aantal 
van de jubilarissen is actief of actief geweest in het bestuur of in een van 
de vele werkgroepen. Op de foto de zondagmiddag aanwezige leden . Zij 
kregen allen een IVN speld uitgereikt, ter beschikking gesteld door IVN 
landelijk. De jubilarissen die niet aanwezig konden zijn, krijgen hun 
speldje alsnog uitgereikt bij het bezorgen van deze Grutto. 
De in maart afgetreden oud-voorzitter en oud-secretaris waren die 
zondagmiddag ook aanwezig om alsnog op fysieke wijze afscheid te 
kunnen nemen van de leden. Dit was vanwege de coronabeperkingen 
nog niet mogelijk geweest.  
Het was een erg gezellige middag en het bestuur kreeg positieve reacties 
over het genomen initiatief.  
 

Elly Luttikholt, voorzitter. 
 
 

Kijk! Het baardmannetje 
Ik was 9 jaar en zat met m’n zusje in de kattenbak, onder het 
achterraampje van een Volkswagen Kever. We reden over de Knardijk 
van Harderwijk naar Lelystad. Links van de weg het IJsselmeer (nu 
Zuidelijk Flevoland) en rechts Oostelijk Flevoland, dat kortgeleden was 
drooggevallen. Halverwege werden we uitgelaten en mochten we de 
zeebodem oprennen. Ik herinner me nog de sensatie. Waar wij stonden 
had het water wel 4 meter hoog gestaan. Het zand onder ons was 
bezaaid met schelpen. Overal stonden bloeiende planten, zover je kon 
kijken. Tweeënzestig jaar later onderga ik een vergelijkbare ervaring. Bij 
een IVN-excursie naar de Marker Wadden, opgespoten eilanden in het 
Markermeer. Slechts enkele meters boven de waterspiegel. Door deze 
kunstgreep hoopt Natuurmonumenten de waterkwaliteit van het 
Markermeer te verbeteren. Kortgezegd: door meer ondiepe wateren te 
creëren komt er meer waterplantengroei en daardoor 
minder algen. De eilanden zijn nu enkele jaren oud en beperkt 
toegankelijk voor bezoekers.  
 

We vertrekken met een prachtige driemaster vanuit Lelystad-Haven. Het 
is windkracht 5-6. Dwars op het schip. De beste plek is dus bovendeks. 
Beetje uit de buurt van het buiswater. Een tocht naar het toilet, twee 
dekken lager, lijkt wel een dronkenmansgang. Dan doemen de eilanden 
op. Een haventje met een paar boten, enkele gebouwtjes, bekleed met 
verkleurd Douglas. Met ons groepje van 13 personen gaan we het eiland 
op. Een rondwandeling van plm. 8 km. Onderweg komen we mooi 
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vormgegeven vogelkijkhutten tegen. Die zijn gebouwd in pre-coronatijd. 
Dus die anderhalve meter lukt niet. Gelukkig wordt dat gecompenseerd 
door voldoende ventilatie. Het stormt nog steeds. Door die harde wind is 
het rustig met de vogels. En vlinders houden zich helemaal gedeisd. Ik 
richt me dan ook maar op het landschap, de vergezichten, de zwoegende 
zeilschepen met hun gereefde zeilen en op de beweeglijke 
wolkenpartijen. Maar ja, ik ben wel op stap met een groep IVN-ers, 
liefhebbers en kenners van planten en vogels. Voor hen is dit een 
buitenkansje om bijzonders soorten te kunnen zien. Annet was hier twee 
jaar geleden ook en noteerde toen 47 verschillende soorten planten. Nu 
noteert ze opnieuw. Michiel en Ronald zijn de vogelaars onder ons. Met 
statief en grote verrekijkers proberen ze vogels in beeld te krijgen. U 
begrijpt, na een uur hebben we nog geen kilometer afgelegd. Elk 
gefladder moet bekeken worden. Elk plantje genoteerd. Gerard, Hillie en 
ik zijn steeds wat vooruit. Achteromkijken. Wordt van ons verwacht dat we 
terug gaan? Kunnen we vooruitlopen in gewone wandelpas? We besluiten 
door te lopen en een uitstapje naar links te maken, naar de kust. Mooie 
plek voor een plaspauze ook trouwens. En zo zwieren groepjes van ons 
over het eiland. Ieder op zijn/haar eigen manier. Soms kruisen onze 
wegen elkaar. Dan hoor ik, tussen alle vogelgekrijs door, Michiel ineens 
tegen Ronald zeggen: “Hoor je dat? Ttrrrt, ttrrrt”. En de verrekijker wordt in 
stelling gebracht. “Kijk! Het Baardmannetje!” Opwinding alom. Ik pak mijn 
kleine verrekijkertje en zie een 
bruinachtig gefladder.  
 

Terug op de boot klets ik nog 
wat met Ronald. Hij weet veel 
van vogels en vertelt daar 
graag over. Ik kan hem ook nog 
wat leren: hij kent de app 
BirdNet niet. Daarmee neem je 
vogelgeluiden op en de app 
vertelt je welke vogel het is. Annet is blij met haar lijstje: zo’n 70 soorten 
planten. Gerard, Hillie en ik zijn tevreden, omdat we hebben genoten van 
het landschap. 
Thuis ben ik toch nieuwsgierig hoe die baardman er uitziet. Het is echt 
een prachtig vogeltje. Ik kan me de opwinding van de vogelaars nu wel 
voorstellen. 
 

Gosse Jongstra. 

 
Marker Wadden 
Op zondag 8 augustus 2021 togen we met 13 IVN-ers naar de Marker 
Wadden voor een vogel- en plantenexcursie. Vanaf Lelystad voeren we 

© IVN 
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op de motor met een zeilschip er naar toe. Het woei hard, windkracht 5. 
Dit tochtje ging enkele mensen niet in de kouwe kleren zitten, helaas. Op 
het eiland aangekomen werd er gewandeld. Het tempo lag verschillend. Ik 
bekeek de plantjes die ik noteerde en Ronald en Michiel spotten veel 
vogels met hun telescopen. Er waren ook mensen die genoten van de 
omgeving en die lekker wilden wandelen. Helemaal prima allemaal. 
Natuur beleven is ook een tak van sport van het IVN. Gosse Jongstra 

schreef 
hierover al een 
stukje. Zie 
elders in deze 
Grutto. 
Twee jaar 
geleden was ik 
voor het eerst 
op de Marker 
Wadden en 
toen had ik 47 
verschillende 
plantensoorten 
genoteerd. 
Deze keer 
waren er meer, 
de Marker 

Wadden waren nu ook veel groener dan toen. Ik heb deze keer 65 
soorten genoteerd. Een paar hiervan: wilde rucola, ABC kruid of 
goudknopje, blaassilene, wolfspoot, veldsalie, karthuizer anjer, kleine 
pimpernel, duindoorn (aangeplant?), pastinaak, grote centaurie. 
Welke vogels er gezien zijn, weet ik niet allemaal, maar wel dat ik voor het 
eerst het baardmannetje gezien heb! Die naam kende ik alleen als titel 
van een natuurprogramma van Nico de Haan en Hans Dorrestijn. En nu 
heb ik het baardmannetje dan eindelijk écht live gezien! 
 

Annet van der Veen.  
 
 

Heemtuinplant uitgelicht 
Akkergewassen 

In een strook langs de IJssel (klei) verbouwde men vroeger eenkoorn, 
gerst , rogge, tarwe, haver en peulvruchten. Op de zandgronden rogge 
en boekweit. De eerste tarwesoorten waren weinig productief. Enkele 
soorten stonden door elkaar bv. eenkoorn, spelt en gerst. Het zijn 
allemaal leden van de grassenfamilie. Een graanakker was dus eigenlijk 
een grasveldje met 3 soorten gras. 

© A vd Veen 
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Weet u nog waarom u bepaalde medicijnen slikt? 
Hebt u nog overzicht over uw medicijngebruik? 

Wij vogelen dit graag voor u uit. 
 

Alphega apotheek Wijhe,  
voor al uw vragen over uw medicijnen! 
 

Apotheek Wijhe   Raadhuisplein 2-1, 8131 BN Wijhe 

Info#apotheekwijhe.nl 
 

 

Eenkoorn en spelt kruisten 
onderling tot emmer. Emmer is 
ook nog een keer gekruist met 
het wilde Triticum squarrosum 
waardoor tarwe is ontstaan. Na 
het ontstaan van tarwe 
gebeurde er iets “raars” met het 
deeg dat men van het graan 
maakt, het ging rijzen. Tarwe 
bevatte gluten. 
Sorghum (foto) is het 5de 
gewas in de wereld. Glutenvrij, 
ontgiftend (antioxidant). Je kan 
het graan bakken, poppen, 
fermenteren tot mout, gebruiken 
als grutten en verwerken tot 
melasse. 
In Amerika wordt het gebruikt 
voor de bierproductie, het stro 
voor de huizenbouw, -en 
verpakking (karton). Als je het 
gewas niet kent, denk je dat we 

 

Sorghum         © A vd Veen 

mailto:Info@apotheekwijhe.nl
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mais in de akker hebben staan. Sorghum kan goed tegen droogte en 
warmte en haalt tot 4 meter diep water uit de grond. 
Huttentut werd veel gebruikt voor de productie van lampenolie. Van de 
droge stengels werden bezems gemaakt. Huttentut is een gezonde 
uitstekende bakolie en is lang houdbaar. Het bevat tot 45% omega 3-
vetzuren en ook een hoge hoeveelheid antioxidanten, waardoor het 
eenvoudig en goedkoop is voor houdbare macrobiotische bakolie. Het 
wordt ook veel gebruikt voor veevoer. De olie uit de zaden zijn een goede 
bron voor de productie van biobrandstof. 
 

Annet van der Veen. 
 
 

50 jarige heemtuinpaden verhard 
De paden in heemtuin Veermans Hof IJsselflora zijn 
op 1 september verhard!!! Door subsidies die 

verstrekt zijn door de 
gemeente Olst-Wijhe, 
Provincie Overijssel, 
Kracht van Salland, 
Rabobank en een 
particulier kon dit project 
in dit jubileumjaar 
uitgevoerd worden. Een 
kroon op onze heemtuin! Vanaf nu kunnen 
mensen met een rollator of rolstoel zonder 
veel moeite door de hele heemtuin rondgaan. 
Ook hebben de paden veel minder onderhoud 
nodig, waardoor de heemtuingroep alle 
aandacht aan de perken kan besteden. Wie 
weet hoe mooi de heemtuin er in de toekomst 
uit gaat zien hierdoor! 
 

Annet van der Veen.              © © A. vd Veen 

 
 

Aanleg paddenpoel en -schermen 
Het heeft allemaal wat langer geduurd dan we hadden verwacht, maar het 
is gelukt! De schermen, die de padden naar de poel moeten geleiden en 
voorkomen dat ze op de weg terecht komen, zijn aangelegd en in juni 
2021 is de paddenpoel gegraven. Margriet Heuvelink, destijds coördinator 
van de werkgroep Amfibieën van onze IVN-afdeling, heeft het initiatief 
genomen om fondsen te werven voor de aanleg van een poel en 
schermen. De noodzaak daartoe is de laatste jaren gegroeid omdat het 
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overzetten van de padden tijdens de paddentrek in het vroege voorjaar 
steeds lastiger wordt. Werkgroepleden die ouder worden, maar ook de 
veiligheid op de weg Onder de Gelder tijdens het overzetten zijn 
belangrijke aandachtspunten. 
Tijdens de voorjaarstrek trekken de padden namelijk naar de wetering om 
daar te paren. Vervolgens gaan ze weer terug naar hun leefgebied. Ze 

moeten dus 
twee keer de 
weg Onder 
de Gelder 
oversteken. 
Door het 
drukke 
verkeer 
overleven 
heel veel 
padden die 
oversteek 
niet. Daarom 
worden ze 
elk voorjaar 
opgevangen 
in emmers en 
door 

vrijwilligers overgezet. Door de ligging van de nieuwe paddenpoel en de 
schermen hoeven de padden niet meer de weg over te steken. We hopen 
dan ook dat alle padden voortaan gaan paren in de poel. 
Het landgoed De Gelder is akkoord gegaan met ons voorstel om een 
paddenpoel en schermen langs de weg aan te leggen. In goed overleg 
zijn de 
werkzaam
-heden 
uitge-
voerd. 
In 2019 
heeft 
Margriet 
Heuvelink een aantal fondsen aangeschreven om de aanleg van poel en 
schermen te financieren. Het is haar gelukt om voldoende geld op te 
halen. Margriet is inmiddels verhuisd naar Zutphen. Dus hebben Piet 
Hendriksma en Hanny van der Werff het stokje van Margriet 
overgenomen. Zij hebben de contacten gelegd om het project  uiteindelijk 
te realiseren. De aanleg was mogelijk dankzij de bijdragen van: 
Coöperatiefonds van Rabobank Salland, Prins Bernhard Cultuurfonds 

Paddenpoel                 © H. Muskee 
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Overijssel, Ars Donandi Russell-ter Brugge fonds, Natuur en Milieu 
Overijssel, Schone rivieren IVN, Rabo Clubsupport en Bouwstenen voor 
dieren welzijn - Insinger Gilissen, family & charity office.  
Het is geweldig om te merken dat wij als IVN afdeling op deze manier 
ondersteund worden bij onze activiteiten ten behoeve van natuur en 
landschap. Heel veel dank hiervoor! Ook wil ik Margriet Heuvelink 
bedanken voor haar grote inzet om de financiering van het project rond te 
krijgen. O.a voor het uitzoeken van de fondsen en het schrijven van de 
vele aanvragen heeft zij heel veel werk verzet. 
 

De verwachting is dat er ongeveer twee keer per jaar onderhoud 
noodzakelijk is aan de poel, anders groeit deze dicht.  
En de grote vráág is nu, gaan de padden hun plekje vinden in de poel? 
 

Hanny van der Werff. 
 
 

Bodemdierendagen  
De Bodemdierendagen komen eraan!  
Van 24 september t/m 6 oktober 2021 kun je in je 
eigen tuin, maar ook op je balkon, op het schoolplein, in een park of in de 
tuin van je kantoor speuren naar pissebedden, regenwormen en andere 
kleine dieren. Want het leven in de bodem is ontzettend belangrijk, ook 
voor planten, dieren en mensen bóven de grond. Veel beestjes leven een 
deel van de tijd onder de grond én een deel erboven. Duizendpoten 
bijvoorbeeld, schuilen overdag in hun ondergrondse holletjes. Maar ’s 
nachts blijken ze goede renners, en jagen ze boven de grond op allerlei 
soorten insecten. Ook pissebedden komen ’s nachts naar boven. Dat zijn 
afvaleters: ze zoeken naar dode blaadjes op de bodem. Rupsen van 
sommige vlinders leven van plantenwortels en verpoppen in de bodem. 
En verschillende aaskevers graven dode diertjes in de aarde in, als 
voedsel voor hun jongen. Op veel plekken in Nederland gaat het helaas 
niet goed genoeg met de bodem en de bodemdieren. Door asfalt en 
steeds meer bestrate tuinen blijft er minder ruimte over voor planten en 
dat betekent minder voedsel voor bodemdieren. Ook verstoring, te veel 
stikstof, bestrijdingsmiddelen en droogte maakt de bodems minder 
gezond.  
Voor bodemdieren is het echt: erop of eronder! Daarom heeft het IVN een 
boekje gemaakt waarmee iedereen in de week van de bodemdieren kan 
kijken hoe het er voor staat met ze. Het boekje is gratis te downloaden 
via https://doemee.ivn.nl/bodemdieren-doeboek-download.  
Wat je vindt, kun je doorgeven aan het IVN.'  
 

Roos van der Burg. 

https://doemee.ivn.nl/bodemdieren-doeboek-download
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Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
1 mei – 1 september 2020 
De gebruikte afkortingen: BuH = Buitenwaarden Herxen; BuO = 
Olsterwaarden; BuW = Buitenwaarden Wijhe/Surfplas; BvL = Boskamp, 
van Laakstraat; DuW = Duursche waarden, vanaf Mottenhuisje tot 
Fortmond; Fm = Fortmond (steenfabriek); Rw = Roetwaarden, na 
camping ‘t Haasje. De Romeinse cijfers II, III en IV staan voor de 
maanden. Tussen ( ) staat het 
aantal vogels. 
 

Appelvink: 13-V BvL (1). 
Bonte vliegenvanger: 9-V 
Bosaanplant ten oosten van 
Windesheim (1) zingend; 9-V 
Kappeweg, De Gelder vlakbij 
Groot Koerkamp (1) zingend; 10-
V Raalterweg/Wiederhorsten (1) 
zingend; 29-V Schippershuizen 
(1) zingend; 29-V Hamelweg (1) 
zingend. 
Boomklever: 18-IV Wijhe,  
de Gelder (1); 18-IV Boskamp, Zandweteringpad (1). 
Boomkruiper: 18-IV Wijhe, de Gelder (4). 
Boomvalk: 4-VI overvliegend in wijk De Peperkamp (1). 
Bosrietzanger: 29-V BuW parkeerplaats (1) zingend; 29-V 
Schippershuizen (1) zingend. 
Braamsluiper: 8-V Gravenweg tussen erfbeplanting van een boerderij (1) 
zingend; 9-V Parkeerplaats BuW (1) zingend; 9-V BuW bosjes aan de 
zuidkant, niet ver van de pont (1) zingend; 14-V Raalterweg bij 
spoorwegovergang (1) zingend, dagelijks gehoord vanaf 14 mei; 4-VI en 
verder Disselhof-Zandwetering, zangpost (1). 
Bruine kiekendief: 11-VI Daslever (2). 
Buizerd: 18-IV Wijhe, de Gelder (3); 30-IV Wijhe, Rijksstraatweg (1); 20-V 
Olst, Terstegetuinen (6) overvliegend; 2-VI BuW (1) staand op nest; 8-VI 
BuW (1) staand op nest; 10-VI BuW (1) staand op nest; 18-VI BuW (2 juv) 
op nest; 3-VII Olst, Rijksstraatweg (1); 25-VII onder de Gelder in het 
tweede bos, aan de kant van de Raalterweg (2) jonge buizerds zijn te 
horen; 31-VII Wijhe, Rijksstraatweg (1). 
Chinese knobbelgans: 8-V BuW bij een groep van 3 paren grauwe gans 
met in totaal 17 jongen (1). 
Fazant: 23-V Fortmond (2 m, 1 v). 
Fuut: 10-VIII BuW (1, 4 juv). 
Gele kwikstaart: 29-V Gravenweg (2); 29-V Hamelweg (2). 
Gierzwaluw: 14-V Boskamp, Dahliastraat (6). 

Buizerdjong              © M. Berendsen 
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Glanskop: 9-V Het Anem (1) zingend; 10-V Daslever (1) zingend; 29-V 
BuW (1). 
Grasmus: 28-IV DuW (2); 10-V Hamelweg (1). 
Groene specht: 18-IV BvL (1) gehoord; 24-VI nabij steenfabriek 
Fortmond (1). 
Groenpootruiter: 2-V Raalterweg (een aantal) overtrekkend gehoord; 7-V 
DuW (5); 26-VIII DuW gehoord (1). 
Grote bonte specht: 18-IV BvL (1 m); 19-IV BvL (1 m); 20-IV BvL (1 m); 
21-IV BvL (1 m); 23-IV BvL (2 m, 1 v); 25-IV BvL (2 m, 1 v); 26-IV Bvl (1 
m); 27-IV BvL (2 m, 1 v). Daarna tot 17-VIII zijn ze geweest aan de BvL 
zowel man, vrouw als juveniel exemplaren; 21-VIII Veerstraat hoog in 
topje van een spar (1). 
Grutto: 23-IV Wijhe, Boerhaarseweg (4); 5-VI Gravenweg (10); 5-VI 
Gemaalweg (15) foeragerend; 18-VI BuW (6). 
Havik: 5-V BuW (1) op nest; 23-V BuW jongen op nest (2); 11-VI 
Daslever (1); 18-VI BuW (2) takkelingen. 
Kievit: 14-V Boskamp, Kleistraat (4); 23-V Fortmonderweg (8); 5-VI 
Gravenweg (1, 3 juv); 18-VI BuW (10); 24-VI Wijhe, Boerhaarseweg (2, 2 
juv); 31-VII Olst, Rijksstraatweg (ca. 300); 31-VII Wijhe, Rijksstraatweg 
(ca. 200); 6-VIII BuW (300). 
Kleine bonte specht: 28-IV onder de Gelder (1) gehoord; 26-V De 
Gelder (1) roffelend, eerste in het bos. 
Kleine karekiet: 13-V In het waterbergingsgebied omgeving Daslever 
(enkele). 
Kneu: 11-VI Daslever (18). 
Koekoek: 26-IV DuW (1); 1-V BuW (1) gehoord; 5-V Daslever (1) 
gehoord; 9-V BuW (1) gehoord; 19-V BuW (1) gehoord; 20-V BuW (1) 
gehoord; 24-V Boskamp, Groot Hoenlo (1) gehoord; 4-VI BuW (1) 
gehoord. VI De Gelder (1) begin juni en verder 's morgens vroeg elke 
ochtend te horen in De Gelder; 11-VI BuW (1). 
Kuifeend: 23-IV Soestwetering, Boerhaarseweg (7); 30-IV 
Boerhaarseweg (4); 24-VI Soestwetering, Bruinsweg (2); 24-VI 
Soestwetering, Bruinsweg (3). 
Lepelaar: 12-V BuW (1); 14-V BuW (1); 15-V BuW (1) overvliegend; 20-V 
BuW, Loswal (1) overvliegend; 21-V BuW (1); 8-VI BuW in een struik (1); 
11-VI BuW (1); 18-VI BuW (4); 4-VII BuW (6); 6-VIII BuW (18); 20-VIII 
BuW (4) tussen een groep van 46 zilverreigers. 
Mandarijneend: 14-V Soestwetering, Boerhaarseweg (2). 
Meerkoet: 21-VII BuW plas bij de pont (1 paar, 3 juv) bij hoog water. 
Nijlgans: 26-VIII DuW (1 paar met nog heel jonge pullen). 
Oeverloper: 26-VIII overal langs de IJssel en de nevengeulen waren 
kleine groepjes, tot (4) exemplaren te zien en te horen. 
Oeverzwaluw: 29-V Daslever (14). Hebben hier een kleine kolonie; 11-VI 
Daslever (onbekend aantal). 
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Ooievaar: 29-V Stationsstraat, Wijhe (1 juv) in nest; 29-V park Wijhe (2 
juv) op nest. 
Patrijs: 10-V Daslever (2); 20-V moestuin Withuisweg (2); 28-V moestuin 
Withuisweg (2); 29-V Gravenweg (1). 
Putter: 7-VI Lange Kolk, Op Duur (1) zangpost. 
Raaf: 22-VII tussen Zandweteringpad 1 
en Eikelhofweg 6 Olst, (2, 1 juv) 
vermoedelijk. Roepend en vliegend. 
Rietgors: 5-VI Soestwetering (1). 
Rode wouw: 9-V Herxen (1) 
overvliegend. 
Roek: 19-VI Olst, Kotterikstraat (ca. 
100). 
Roodborsttapuit: 8-V nabij de driesprong met de Bremmelerstraat (1 
paar); 8-V een kilometer noordelijker van driesprong met de 
Bremmelerstraat (1 paar); 9-V Schippershuizen aan weerszijden van de 
weg (2 m) zingen tegen elkaar op. 9-V Schippershuizen (1 v) bij de 
koolzaadvelden; 29-V Gravenweg (1 paar) met uitgevlogen jongen. 
Scholekster: 23-IV Wijhe, Boerhaarseweg (2); 28-V Olst, Kleistraat-
Drostepad (2); 12-VI Olst, Bruinsweg (4); 12-VI Boskamp, Kleistraat (2); 
18-VI BuW (4); 24-VI Wijhe, Boerhaarseweg (3); 3-VII BuW (3). 
Sperwer: 22-IV BvL (1 m) op prooi; 6-V BuW (1); 23-V Olst, 
Terstegetuinen (1); 25-VII de Gelder (2) afgelopen week was in De Gelder 
steeds de bedelroep van uitgevlogen jonge sperwers te horen. 
Spotvogel: 29-V Schippershuizen (1) zingend; 29-V Daslever (1). 
Spreeuw: 23-V Olst, Terstegetuinen (ca. 200). 
Steenuil: 4-V Daslever (1) en 4 eieren. 
Tapuit: 13-V Daslever (1), een bijzondere waarneming voor deze tijd in dit 
gebied. Die soort hoort normaal in de duinen of op de heide te zitten. 
Tjiftjaf: 22-IV BvL (1). 
Torenvalk: 26-V BuW (1); 31-VII Wijhe, Rijksstraatweg (1). 
Tureluur: 8-V Gravenweg gehoord (1); 31-V BuW (1); 5-VI Gravenweg 
(4); 18-VI BuW (4). 
Visdief: 30-IV Soestwetering, Boerhaarseweg (1); 8-V BuW boven de 
IJssel (2); 9-V BuW (1); 14-V Soestwetering, Boerhaarseweg (8); 20-V 
Olst, Terstegetuinen (2); 28-V Soestwetering, Boerhaarseweg (1); 18-VI 
BuW (3); 22-VI BuW (1); 24-VI plas Fortmonderweg (2); 3-VII BuW (2). 
Wielewaal: 13-V Onder de Gelder (1); 13-V Onder de Gelder 
populierenbos (1) gehoord. Heel bijzonder deze afzonderlijke 
waarnemingen. 
Wilde eend: 26-VIII IJsselflora (1, 4 juv). 
Wulp: 6-V BuW (1); 24-V Olst, Terstegetuinen (2); 29-V BuW (2); 5-VI 
Gravenweg (6); 11-VI Schippershuizen (2) foeragerend. 
Zanglijster: 27-VI Wijhe, Marjolein (2). 

Groene specht 
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Zeearend: 18-VI BuW (1) overvliegend; 25-VI Olst (1) overvliegend. 
Zilverreiger: 20-VIII BuW (46) met 4 lepelaars. 
Zomertortel: 7-V DuW (1 m) roepend. 
Zwarte mees: 18-IV Wijhe, de Gelder (1). 
Zwarte roodstaart: 4-VI Langstraat Wijhe (2) er zijn daar twee 
zangposten, één in de buurt van AH en één in de buurt van Schippers. 
Zwarte ruiter: 1-V Wijhe (7) overvliegend. 
Zwartkop: 23-V Fortmond (2); 31-V BvL (1) gehoord; 12-VI Olst, 
Kotterikstraat (veel); 19-VI Olst, Kotterikstraat (ca. 300). 
 

Waarnemers: Marijke 
Berendsen, Elly Luttikholt, Jan 
Klungers, Willem de Boer, 
Ronald Boerkamp, Alfons 
Wiegink, Ernst Noordhuis, Claus 
van den Brink, Elly Smink-
Niehoff, Willem Denekamp. 
 

Contactadres 
vogelwaarnemingen:  
Elly Luttikholt - 
vogelwaarnemingen#ivn-wijhe-
olst.nl. 
 
 

Wist u dat….  
- je de Grutto ook digitaal kunt ontvangen? Op deze manier willen we 
vooral het milieu, papier, en kosten besparen. Dus, wil je de Grutto liever 
per mail ontvangen, stuur dan een mail naar redactie#ivn-wijhe-olst.nl. 
 
 

IVN de Grutto en belastingaftrek 
IVN de Grutto Wijhe-Olst is door de belastingdienst, al vanaf 1 januari 
2008, geregistreerd als een ANBI-instelling. Registratienummer (RSIN) 
816635286. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.  
Giften aan een ANBI-instelling kunnen een aftrekpost zijn voor de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting.  
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten 
de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst met een 
minimale looptijd van 5 jaar. Voor periodieke giften geldt geen 
drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. 
Voor meer informatie, zie de website van de belastingdienst.  
Wilt u van de regeling gebruik maken, neem dan contact op via 
penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl.  

Torenvalk    © I. v. Wijhe 

mailto:redactie@ivn-wijhe-olst.nl
http://ivn-wijhe-olst.nl/
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Bestuur 
Voorzitter Elly Luttikholt  voorzitter#ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 0570-523427 Veerstraat 17 8131 CB  Wijhe 
Secretaris Roos van der Burg secretaris#ivn-wijhe-olst.nl  
 Tel. 06-49988778 Marjolein 6 8131 GD  Olst 
Penningmeester  Michiel Faber  penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl 
  Herxen 14  8131 PG Wijhe   
Lid Ronald Boerkamp Enkweg 40  8131 VJ  Wijhe 
 Tel. 0570-525243 stadsvogel#ivn-wijhe-olst.nl 

Lid Ans Rijpkema  ans#ivn-wijhe-olst.nl 
 Tel. 0570-523336 Hamelweg 12 8131 RV Wijhe 
 

Contactpersonen werkgroepen 
Natuur- en milieubeleid VACANT 

 natuurmilieubeleid#ivn-wijhe-olst.nl  
Landschapsonderhoud  Oege Verhagen  tel. 0570-522765 
 landschapsonderhoud#ivn-wijhe-olst.nl   
Amfibieën  Hanne Muskee  tel. 0570-524933 
 padden#ivn-wijhe-olst.nl  
Vogels   VACANT 
  vogels#ivn-wijhe-olst.nl 
Stadsvogels Ronald Boerkamp  tel. 0570-525243 
  stadsvogel#ivn-wijhe-olst.nl  
Roofvogels VACANT 
  roofvogels#ivn-wijhe-olst.nl 
   Torenvalkkasten VACANT  
  torenvalkkasten#ivn-wijhe-olst.nl 
Uilen  Hans de Jonge  tel. 0570-522629 
  uilen#ivn-wijhe-olst.nl 
Weidevogelbescherming  Luud Steen  tel. 0570-522362 
  weidevogel#ivn-wijhe-olst.nl 
Heemtuin  Annet v.d. Veen  tel. 0570-523937 
Veermans Hof IJsselflora heemtuin#ivn-wijhe-olst.nl 
Dijkflora Leonieke Kruit  tel. 0570-524835 
 Piet Hendriksma  tel. 0570-525657 
 dijkflora#ivn-wijhe-olst.nl 
Lezingen, excursies en Hanny van der Werff  tel.0570-523091 
cursussen Margriet Wegman  tel. 0570-784034 
 excursies#ivn-wijhe-olst.nl 
Jeugd/IJsselnatuurkids Michiel Faber 
 jeugd#ivn-wijhe-olst.nl  
Facebook Margriet Wegman  tel. 0570-784034 
 excursies#ivn-wijhe-olst.nl 
Website Annet van der Veen  tel. 0570-523937 
 webredactie#ivn-wijhe-olst.nl 
 Ernst Noordhuis  tel 0570-521770 
 webmaster#ivn-wijhe-olst.nl 
Redactie De Grutto Marth van Roy tel. 0570-522692 
 redactie#ivn-wijhe-olst.nl  

mailto:penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:stadsvogel@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:ans@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:roofvogels@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:excursies@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:jeugd@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:excursies@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:webmaster@ivn-wijhe-olst.nl


  

 
Advertentieruimte in de Grutto voor ??? 

 

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

 

Informatie: Michiel Faber, penningmeester#ivn-wijhe-olst.nl 

 

 
 

 

 

vanaf heden ook een aparte bar  
  
 

Langstraat 33 
8131 BA Wijhe 

Tel. 0570-521236 
 

 

Sponsors 
 

IVN-afdeling De Grutto 
en 

Heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
 
 
 

     Brandweer Wijhe Landschap Overijssel  
     Landgoed de Gelder 
     Gemeente Olst-Wijhe 

Zorgboerderij ’t Hamel 
Apotheek Wijhe 
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Het IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat 
betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij 
jong tot oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene 
initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, 
gezondheid en energie. 

 
 

Verspreid over Nederland heeft het IVN zo’n 170 plaatselijke afdelingen met 
ca. 20.000 leden. In Amsterdam is het landelijke kantoor gevestigd. 
De afdelingen werken per provincie samen en organiseren leuke en 
leerzame activiteiten, voor jong en oud zoals: excursies, cursussen, 
tentoonstellingen en lezingen. In hun eigen omgeving zijn IVN-vrijwilligers 
regelmatig betrokken bij gemeentelijk overleg over natuuronderwerpen en 
verzorgen ze natuurlessen in het basisonderwijs. 

 

 

 

 


