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Lidmaatschap 
De contributie (€ 24,- per jaar) wordt geïnd door het landelijke bureau van 
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automatische incasso afgeschreven.  
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-olst-wijhe.nl. 
 
  



 
 

2 

Van de redactie 
Er is alweer een nieuw jaar in aantocht! En ook in 
2023 gaan wij als IVN ons best doen voor het ‘groen’ in 
onze gemeente. Dat betekent dat er voor het nieuwe jaar 
weer een heleboel nieuwe activiteiten op stapel staan. 
Wat, wanneer enzo, dat kun je zien in het overzicht op de 
volgende pagina’s.  
Ook wil ik hier alvast de volledige nieuwe link naar onze site 
vermelden: https://www.ivn.nl/afdeling/olst-wijhe. Meer hierover vind je in 
‘Van het bestuur’. 
Verder werd ik blij verrast door de verslagen en foto’s die ik heb gekregen 
van deelnemers aan eerdere activiteiten. Iedereen kan nu dus in deze 
Grutto lezen en zien wat hij of zij gemist heeft. Lees de verslagen en meld 
je ook aan voor een activiteit. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
Zoals gebruikelijk vind je in dit nummer verder nog de vaste rubrieken 
zoals ‘Voor de jeugd’ en ‘Heemtuinplant uitgelicht’, en er staat er weer 
een lange lijst vogelwaarnemingen in, etc. 
Graag wens ik je veel lees-, kijk-, en doeplezier met dit nieuwe nummer. 
Én natuurlijk hele fijne feestdagen en een duurzaam en gezond 2023 !!! 
 

Marth van Roij. 
 
 
 

Gezocht!!! 
Bestuursleden en coördinatoren 

Het IVN Olst-Wijhe blijft zoeken naar bestuursleden om het bestuur verder 
te versterken. Ook zoeken we opvolging voor de coördinatoren van de 
werkgroepen Natuur en milieubeleid, Vogels en Roofvogels. 
 

Het gaat goed met de afdeling! Er zijn dit jaar meer dan 20 leden 
bijgekomen. Dat is heel verheugend, wij zien dit als een geweldige steun 
voor het groene werk dat wij graag willen doen. Zo zijn er voor 2023 ook 
heel wat leuke en nuttige acties op de rol gezet. Wij hopen dat jullie daar 
allemaal iets van je motivatie om lid te worden of te blijven, in terugvinden. 
 

Met de uitbreiding van de afdeling is ook het werk van de verschillende 
werkgroepen en het bestuur een punt van aandacht. Vele actieve leden 
zijn al heel lang actief, en naderen het moment dat ze het stokje willen of 
moeten overdragen. Daarom hierbij de dringende oproep aan onze leden 
om actief te worden als coördinator of als bestuurslid. Wie van jullie kan 
de financiën van de afdeling gaan bijhouden? Wie van jullie is bereid om 

Kijk ook eens op 

ivn.nl/afdeling/olst-wijhe  

want daar vind je de Grutto met 

plaatjes in kleur. 

https://www.ivn.nl/afdeling/olst-wijhe
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het secretariaat over te nemen, en welk algemeen bestuurslid zit er in de 
startblokken? Wij zoeken m.i.v. de komende ALV minstens één en liever 
twee nieuwe bestuursleden. Meld je aan alsjeblieft, want we hebben jullie 
hard nodig om onze afdeling te laten draaien! 
Stuur je reactie naar secretaris#ivn-olst-wijhe.nl en dan nemen we contact 
met je op. Alvast bedankt! 
Roos van der Burg, secretaris 
 

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 
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 is dit wel mogelijk als de interesse er is.  
Wil je meer weten hierover neem dan contact op met het bestuur. 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 Elly Luttikholt tel. 0570-523427 of voorzitter#ivn-olst-wijhe.nl. 
 
 

Activiteiten 
Over alle hierna genoemde en eventuele nog te organiseren activiteiten 
van IVN-afdeling Olst-Wijhe, staat normaliter een week van tevoren 
(nadere) informatie in de plaatselijke en regionale kranten en huis-aan-
huisbladen. Op www.ivn.nl/afdeling/olst-wijhe 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.  

Datum 2023 Activiteit Locatie Trekker  

11 januari  Activiteitenoverleg bestuur met 
actieve leden  

‘t Hamel Lilian Bults 
Ans Rijpkema 

14 januari Landschapsonderhoud Diverse Keimpe de Jong 

11 februari Landschapsonderhoud Diverse Keimpe de Jong 

26 februari Uilenballen pluizen voor 
kinderen 

‘t Hamel Michiel Faber 
Annet vd Veen 
Ans Rijpkema 

 

mailto:secretaris@ivn-olst-wijhe.nl
mailto:voorzitter@ivn-wijhe-olst.nl
http://www.ivn.nl/afdeling/olst-wijhe
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  Datum 2023 Activiteit Locatie Trekker  

11 maart NL Doet-ochtend Heemtuin Annet vd Veen 

11 maart Landschapsonderhoud Diverse Keimpe de Jong 

18 maart Opruimen Schone Rivieren  De Loswal Wijhe Elly Luttikholt 

18 en 25 
maart 

Padden overzetten 
Opdrachten circuit 

Onder de Gelder Hanne Muskee 

22 maart Algemene ledenvergadering 
en korte film 

Langhuus Roos vd Burg 
Elly Luttikholt 

27 maart Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

3 april Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

17 april Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

21 april Rondleiding en proeverij  Heemtuin Annet vd Veen 

24 april Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

1 mei Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

2 mei  Doe dag voor kinderen Bezoekerscentrum 
Den Nul 

Michiel Faber 
Linda Boon 

8 mei Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

11 mei  
‘s avonds 

Fietstocht  Olst Lilian Bults 
 

14 mei  
‘s middags 

Vistrap (orchideeën) Boskamp Gerrit Jansen 
Lilian Bults 

15 mei Vogelzangwandeling Wijhe Jan Klungers 

8 juni Wilde plantenexcursie door 
Leonieke Kruit 

Nog niet bekend Lilian Bults 
Leonieke Kruit  
Ans Rijpkema 

9 juni  
‘s avonds 

Rondleiding en proeverij  Heemtuin Annet vd Veen 

11 juni Slootjesdagen voor kinderen Wijhe Linda vd Boon 
Annet vd Veen  
Michiel Faber 

14 juni  
’s avonds  

Lezing gierzwaluwen Wijhe Ronald 
Boerkamp 
Ans Rijpkema 

7 juli Rondleiding en proeverij  Heemtuin Annet vd Veen 

12 juli  
’s avonds 

Eetbaar Olst-Wijhe Bedoening Lilian Bults 
Keimpe de Jong 

24 juli Doe dag voor kinderen Bezoekerscentrum 
Den Nul 

Michiel Faber 

3 augustus Fietstocht Bedoening Elly Luttikholt 
Lilian Bults 

Juli/augustus Wadlopen  Pieterburen Lilian Bults 
Linda Boon 

2 september Diekdagenmarkt  Wijhe Elly Luttikholt 
Ans Rijpkema 

16/17 
september  

Rondleiding de Gelder door 
Peter Pol 

Onder de Gelder Ans Rijpkema 

20 september  Activiteitenoverleg bestuur met 
actieve leden  

‘t Hamel Lilian Bults 
Ans Rijpkema 

1 oktober Paddenstoelen excursie voor 
kinderen 

Zoogenbrink Annet vd Veen 

14 oktober Landschapsonderhoud Diverse Keimpe de Jong 

28 oktober Herfstspeurtocht 
 

Onder de Gelder Michiel Faber 
Ans Rijpkema 
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Bezoek de heemtuin 
De hele winter blijft heemtuin “Veermans Hof IJsselflora” aan de Bongerd 
in Wijhe elke dag geopend. Zeker nu de paden verhard zijn is het heerlijk 
lopen door de heemtuin. In het voorjaar wordt het ingangshek weer 
hersteld en worden de routepalen en spreukenbordjes vervangen. 
 

Vanaf half maart zullen de eerste naambordjes van planten er alweer 
staan. Vanaf deze tijd komen er weer allerlei voorjaarsbloemen in bloei. 
Het lenteklokje, voorjaarshelmbloem en de wilde narcis, longkruid en 
winterakoniet fleuren de tuin dan alweer helemaal op. Ook het maarts 
viooltje, het speenkruid en de holwortel zijn vast alweer in bloei te vinden. 
U kunt er vrij rondwandelen of vanaf een bankje genieten van de tuin. 
Vergeet u niet uw naam in het gastenboek te schrijven?  
 

Landschapsonderhoud  

De werkgroep Landschapsonderhoud gaat dit winterseizoen weer aan de 
slag met (voornamelijk) wilgen knotten. De resterende werkdagen van dit 
seizoen zijn op de 2e zaterdag van de maanden januari t/m maart 2023, 
namelijk: 14 januari, 11 februari en 11 maart 2023. 
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 op ivn.nl/afdeling/olst-
wijhe/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. 

Datum 2023 Activiteit Locatie Trekker  

28 oktober  Nacht van de nacht: 
Nachtdieren 

Onder de Gelder Michiel Faber 
Lilian Bults 

3 en 4 
november 

Natuurwerkdag Heemtuin Annet vd Veen 

11 november Landschapsonderhoud Diverse Keimpe de Jong 

22 november Lezing Langhuus Elly Luttikholt 
Roos vd Burg 

9 december Landschapsonderhoud Diverse Keimpe de Jong 

 



 
 

8 

Voor informatie zie ivn.nl/afdeling/olst-wijhe of bel of mail naar coördinator 
Keimpe de Jong, tel. 06 - 83704601 of landschapsonderhoud#ivn-olst-
wijhe.nl. 
 
 

Werken in de heemtuin  

Oproep vrijwilligers 

Op 15 maart 2023 opent heemtuin “Veermans Hof IJsselflora” weer haar 
hek voor bezoekers. Dat betekent dat vanaf die datum er weer onderhoud 
moet worden gedaan in de heemtuin. We hebben een aantal vrijwilligers, 
maar meer handen, zeker sterke, zijn altijd welkom, vooral op de 
donderdagochtend.  
 
De heemtuin heeft zich weer ingeschreven voor NL 
Doet op 12 maart 2023. Dit is de vrijwilligersdag die 
altijd in het hele land georganiseerd wordt. Kijk voor 
info over deze dag op nldoet.nl 
 
Voor NL Doet zijn we op zoek naar mensen die ons 
op zaterdag 12 maart 2023 van 9.00-12.00 uur willen komen helpen.  
De heemtuin "Veermans Hof IJsselflora" gaan we weer helemaal 
klaarmaken voor het nieuwe seizoen! We harken het blad weg en vegen 
de paden schoon. Er wordt gesnoeid en een aantal perken worden onder 
handen genomen. De bruggen, infoborden en banken worden 
schoongemaakt en we zetten de eerste naambordjes bij planten.  
Zie onze oproep op de site nldoet.nl.  
De tegenprestatie is koffie/thee + zelfgebakken koek en taart!  

 
Vanaf 17 maart 2023 zijn er elke 
donderdagochtend vanaf 9.00 uur mensen aan het 
werk in de heemtuin. Ook op woensdagavond 
wordt er gewerkt vanaf 30 maart 2023 vanaf 
ongeveer 19.00 uur tot het donker wordt. 
 
Iedereen, die het gezellig vindt om samen deze 
tuin mooi te maken en houden, is altijd welkom! 
Ook als je maar incidenteel kunt. Het werk in de 

heemtuin leer je onder leiding van anderen kennen. Dus ook als je geen 
verstand hebt van een heemtuin, kun je komen helpen! 
 

Lijkt het je leuk om mee te werken in de heemtuin en wil je een eerste 
keer komen kijken hoe dat gaat: meld je dan bij Annet van der Veen, 

heemtuin#ivn-olst-wijhe.nl of tel 0570-523937 of kom gewoon langs! 
 

mailto:landschapsonderhoud@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:landschapsonderhoud@ivn-wijhe-olst.nl
http://www.nldoet.nl/
mailto:heemtuin
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
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Aankondiging ALV 2023 

Op 22 maart 2023 ‘s avonds vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
plaats in het Langhuus aan de Langstraat in Wijhe. Na de vergadering 
wordt een korte film vertoond. 
Meer info volgt in de volgende Grutto. Dus noteer alvast in je agenda!  
 

Rondleiding en proeverij heemtuin  

Heeft u al eens kruidenboter van kraailook of daslook geproefd of 
kruidenthee uit onze tuin? In heemtuin “Veermans Hof IJsselflora” valt er 
in het voorjaar al heel wat te ontdekken. Komt u op vrijdag 15 april 2023 
proeven en luisteren naar de verhalen achter de bloemen en planten? De 
aanvangstijd is 19.00 uur en de rondleiding + proeverij duurt ongeveer 
1 uur. U hoeft zich niet van tevoren op te geven en een vrijwillige gift 
wordt op prijs gesteld. 
Voor groepen kunnen er ook rondleidingen op maat aangevraagd worden. 
Informatie: Annet van der Veen 0570-523937 heemtuin#ivn-olst-wijhe.nl 
 
 

Activiteiten elders 
Activiteiten andere IVN-afdelingen en KNNV-Zwolle 

Rekening houdend met eventuele Coronamaatregelen, worden weer 
activiteiten georganiseerd. Deze kun je zoals gebruikelijk vinden op de 
site van IVN Zwolle, IVN Deventer, IVN Raalte en de site van het KNNV 
Zwolle onder activiteiten. Er worden uiteenlopende excursies en 
cursussen georganiseerd, door het IVN en/of het KNNV soms in 
samenwerking met andere organisaties.  
Zo kun je 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 ivn.nl/afdeling/zwolle, ivn.nl/afdeling/deventer, ivn.nl/afdeling/raalte, en 
knnv.nl/zwolle. Hou dus deze sites in de gaten! 
 
 

Voor de jeugd 
Vuursteen 

Waarom heet vuursteen vuursteen?  
Dat weet je vast wel. Met vuursteen kun je vuur maken. Wie weet 
probeerde je dat zelf al een keer. Maar of het lukte? Had je maar in de 
steentijd moeten leven! Toen wisten mensen hoe ze met vuursteen een 
vuurtje konden stoken. Ook maakten ze van vuursteen gereedschap. Hoe 
overleef je de steentijd? Met vuursteen! 

mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
mailto:heemtuin@ivn-wijhe-olst.nl
http://ivn.nl/afdeling/zwolle
http://ivn.nl/afdeling/raalte
http://www.knnv.nl/zwolle/activiteitenprogramma
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In het zuiden van Nederland, in de provincie Limburg is veel vuursteen. In 
de grond en boven de grond. Vaak is vuursteen bruin, grijs of zwart. Er zit 

soms een wittig laagje om de 
vuursteen. Ra, ra, wat is dat? 
Miljoenen jaren geleden was 
Zuid-Limburg een ondiepe en 
warme zee. In die tijd ontstond 
de Limburgse vuursteen. De 
kalksteenrotsen in Limburg 
stammen uit diezelfde tijd. 
Soms zie je in zo’n witte of gele 
kalksteenrots een donkere laag 
met een andere soort steen. 
Een rechte streep, alsof er een 

liniaal is gebruikt. Dat is vuursteen. Hij zit tussen de kalksteen. De wittige 
laag die soms om een stukje vuursteen zit, is een restje van die kalksteen.  
In het grind uit de rivier de Maas zit veel vuursteen. Die vuursteen komt uit 
Frankrijk of België en is door het water van de rivier meegenomen. 
 

Vuursteen is hard en breekbaar tegelijk. Sla je met een harde steen op 
een stuk vuursteen, dan breken er brokken en schilfers af. Die hebben 
vlijmscherpe randen. Mensen in de 
steentijd ontdekten dit en maakten er bijlen 
en speerpunten van. Met krabbers van 
vuursteen schuurden ze dierenvellen 
schoon. Om vuur te maken, schraapten ze 
twee stenen langs elkaar. Een vuursteen 
en (als ze die hadden) een steen waar ijzer 
in zit, zoals pyriet. Dan kregen ze hete 
vonken. 
 

In Limburg zijn vroeger miljoenen kilo’s 
vuursteen uit de kalksteen gekapt. Ook ver 
buiten Limburg wilden de mensen 
gereedschap van vuursteen. 
Op het plaatje zie je hoe vuursteen 
gedolven werd in mijnen. In Valkenburg en 
Rijckholt kun je nog vuursteenmijnen uit de 
steentijd bekijken.  
Misschien ga je wel een keer Limburg. Ga dan eens op zoek naar 
vuursteen. Kijk naar de grond, op een grindpad, op de hei, bij een beekje. 
Vuursteen kan overal liggen! 
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Vuurstenen kunnen rond of hoekig zijn. Een ronde vuursteen noemen ze 
een ‘gerolde vuursteen’ en als een ronde vuursteen uit de Maas komt een 
‘Maaseitje’. Een hoekige vuursteen heet ‘ongerolde vuursteen. 
Vuurstenen kunnen ook soms gekke vormen hebben. Je denkt dan dat je 
een versteend dier of een tak vindt. Maar nee, het is een stuk vuursteen! 
In een vuursteen zitten vak fossielen. Fossielen zijn versteende resten 
van dieren of planten. Dit kan een afdruk zijn, zoals een soort stempel in 
een steen. Een tweede manier waarop fossielen kunnen ontstaan is dat 
het versteent. Bij een bot krijg je dan een fossiel dat precies dezelfde 
vorm heeft als het bot zoals het ooit was. Wie weet ontdek je de afdruk 
van een prehistorische schelp, of 
van een zee-egel! 
 

Bron: Limburgs Landschap. 
 
 

Van het bestuur  
De wijziging van de statuten en de daaruit voortvloeiende zaken zijn nu 
helemaal voltooid! Onze afdeling heet nu IVN Olst-Wijhe en voortaan ziet 
de link er zo uit: https://www.ivn.nl/afdeling/olst-wijhe. 
En denk er aan dat onze mailadressen zijn aangepast naar: .....#ivn-olst-
wijhe.nl. De oude mailadressen blijven nog een jaar in gebruik.  
Naast het vergaderen en de noodzakelijke regelzaken hebben we nu 
meer tijd om activiteiten te organiseren, zeker ook al voor volgend jaar. 
Het landschapsonderhoud is in volle gang, de Landelijke 
Natuurwerkdagen zijn geweest in de heemtuin. En de opruimactie Schone 
Rivieren op 29 oktober 2022 
was een succes. Komend jaar 
willen we dat weer 
organiseren. De lezing 
afgelopen 23 november 
verliep boven verwachting, zie 
hiervoor ook het verslag.  
 

We hebben verschillende 
nieuwe leden mogen verwelkomen. Het blijft voor ons belangrijk dat leden 
zich laten horen met ideeën, suggesties, iets op te pakken om te gaan 
doen of te gaan organiseren, of gewoon mee te helpen bij een activiteit. 
Jij bent degene die we zoeken! Wat is jouw motivatie om lid te zijn 
(geworden) van IVN Olst-Wijhe? 
Rest ons om jullie fijne feestdagen te wensen en een fijn IVN jaar met 
allerlei activiteiten in de natuur! 
 

Elly Luttikholt, voorzitter. © 

https://www.ivn.nl/afdeling/olst-wijhe
http://ivn-olst-wijhe.nl/
http://ivn-olst-wijhe.nl/
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Lidmaatschap, contributie en donateurs 

De landelijke contributie voor hoofdleden in 2023 is verhoogd naar € 25,-. 
In het Huishoudelijk Reglement van IVN Olst-Wijhe staat dat de 
contributie van IVN Olst-Wijhe gelijk is aan de landelijke bedragen. Dit 
houdt dus in dat de contributie voor hoofdleden vanaf 1 januari 2023 voor 
IVN Olst-Wijhe ook € 25,- bedraagt. Het landelijk bureau zal zoals 
gebruikelijk de contributie innen via automatisch incasso of een factuur 
per mail. 
Wilt u geen lid meer blijven, dan dient u het lidmaatschap voor het 
volgende jaar vóór 1 december schriftelijk op te zeggen bij Ans Rijpkema, 
Hamelweg 12, 8131 RV Wijhe of ans#ivn-olst-wijhe.nl 
 
Daarnaast wil IVN Olst-Wijhe naar een situatie toe met alleen leden en 
dus het huidige principe van donateurs loslaten. De hoofdreden hiervoor 
is dat de gegevens van leden centraal beheerd worden en de gegevens 
van donateurs ondergebracht zijn een aparte administratie. Dit levert extra 
werk op voor zowel de penningmeester als voor de ledenadministratie. 
Aan donateurs wordt nu gevraagd om lid te worden van IVN. Dat kan via 
de website van IVN op: https://doemee.ivn.nl/word-lid. Als een donateur 
geen lid wil worden, staat het natuurlijk altijd vrij om een vrijwillige gift te 
blijven doen op NL32RABO0373024037. Bovendien is IVN Olst-Wijhe 
geregistreerd als ANBI, waardoor u mogelijk in aanmerking komt om uw 
gift op te geven als aftrekpost bij het doen van de aangifte 
inkomstenbelasting (zie achterin deze Grutto). 
 

Michiel Faber, penningmeester. 
 
 

Overijsselse 
vrijwilligersprijs 2022 
Beste mensen 

Wat schetst mijn verbazing toen ik hoorde 
in aanmerking te kunnen komen voor een 
Overijsselse vrijwilligersprijs 2022, dat wil 
zeggen de werkgroep 
Landschapsonderhoud IVN-Olst-Wijhe. 
Aangedragen door het bestuur van IVN 
Olst-Wijhe werd dit een feit. 
En maandag 5 december 2022 stonden 
Gini Hogeslag (Kracht van Salland) en 
Peter Hermans, Statenlid, beiden 
opererend vanuit provincie Overijssel op de stoep. Samen met Elly 
Luttikholt, Roos van der Burg ©, Keimpe de Jong en Josje (mijn vrouw)   

https://doemee.ivn.nl/word-lid
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W 

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 
 

 

werd stilgestaan bij het belang van landschapsonderhoud en wat zo onze 
ervaringen waren. Gelukkig hadden we de foto’s van Willem Blom met die 
verwaarloosde wilgen waar we 10 december gaan knotten, dus een mooi 
beeld wat ons te doen kan staan.  
Naast dank voor de bewezen diensten van de werkgroep werd € 60,- aan 
VVV-bonnen overhandigd die Roos dankbaar in ontvangst nam en ik, ik 
kreeg een zak vol met verschillende bloembollen. 
Gini stelde zich voor en het bleek dat zij ook een vraagbaak kan zijn voor 
allerlei vrijwilligersorganisaties rond het thema natuur e.a.  
Was ook wel een plechtig momentje. Tot slot is er een foto genomen met 
op de achtergrond onze wilg in de tuin. En na hun vertrek hebben we nog 
informeel doorgepraat over onze taken en verantwoordelijkheden in ons 
IVN. De oorkonde horend bij de Overijsselse vrijwilligersprijs 2022 is als 
een baken gemarkeerd voor  
IVN Olst-Wijhe. 
 

Oege Verhagen. 
 
   

Paddenstoelenexcursie 

Zoogenbrink     Biefstukzwam 

 

mailto:Info@apotheekwijhe.nl
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De paddenstoelenexcursie op 2 oktober 2022 zou onder leiding staan van 
Annet van der Veen, maar doordat Annet van der Veen gedwongen was 
thuis te blijven door corona besloot ik, Meta Leefkens, met twee 
vriendinnen toch bij de Zoogenbrink op jacht te gaan naar paddenstoelen. 
Met een beperkte kennis en met behulp van een paddenstoelenboek 
hebben we toch heel wat paddenstoelen gevonden. 
Voor het eerst in mijn leven heb ik een biefstukzwam bewonderd. Wat een 
geweldig ding, een mooie dikke met oranje-bruine kleur! 
 

Hieronder volgt een lijst met soorten die we zijn tegengekomen tijdens 
onze zoektocht. De zwammen heb ik als eerste bij elkaar gezet. 
Stinkende franjezwam, gele korstzwam, borstel korstzwam, biefstukzwam, 
stinkzwam, grote parasolzwam, tonderzwam, witte koraalzwam, 
sponszwam, rodekoolzwam, honingzwam, porseleinzwam, trilzwam, 
vliegenzwam, inktzwam en kleine bundelzwam. 
Kastanjeboleet, braakrussula, aardappelbovist, judasoor, franjehoed, 

plooirokje, 
weidechampignon, groene 
knolamoniet en 
zwavelkopjes. En tenslotte 
de prachtvlamhoed, die 
Annet later alsnog op 
naam kon brengen toen zij 
mijn foto ervan zag  
 

Meta Leefkens. © 
 

Prachtvlamhoed 
 

Boeiende avond over de IJssel 
Wim Eikelboom nam ons mee in zijn verhalen over de IJssel. Hij toonde 
een grote kennis van de IJssel en liet veel verschillende aspecten horen 
die te maken hebben met de IJssel. Hij wist het op een zeer aantrekkelijke 
en inspirerende manier te brengen.  
Wim liet verschillende beelden zien van vroeger vergeleken met nu, de 
bever, de droogte. Ook de mooie plannen die uitgevoerd zijn en al of niet 
succes hebben, tegenstrijdigheden en de verschillende belangen en 
regels, problemen die ontstaan, het dieper worden van de rivier, de 
scheepvaart etc. Wim vertelde soms grappig, dan weer serieus. Samen 
met de reacties van het publiek werd het een levendige avond. De ruim 
40 aanwezigen waren enthousiast en met een korte pauze, 
geïnteresseerd tot half 10. 
 

Elly Luttikholt. 
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Heemtuinplant uitgelicht 
Sneeuwklokje - Galänthus nivalis 

In de heemtuin groeien en bloeien al vroeg in het voorjaar veel 
sneeuwklokjes. Soms al vanaf januari. Meestal zijn ze al uitgebloeid als 
de heemtuingroep weer begint met het onderhoud van de heemtuin, zo 
vanaf half maart. Dan verschijnen ook weer de eerste naambordjes in de 
heemtuin.  
Het sneeuwklokje 
heeft in Nederland 
allemaal 
verschillende 
namen: 
Vastenavondklokje; 
Mooie meisjes; 
Klökskes;  
Witte Tijdeloos: 
Deze naam geeft 
aan dat het maar 
raar is gesteld met 
de tijd van bloeien. 
Zomerzotjes 
kondigen al vroeg de zomer aan. 
Liderke (luiden van de klokken). Door hun klokgelui worden alle andere 
bloemen uit hun winterslaap gewekt. 
Sneeuwklokjes in Nederland zijn stinsenplanten die vanaf de 16de eeuw 
meegenomen werden uit Midden en Zuid-Europa. Zij werden in tuinen van 
landgoederen en kloosters geplant. Ze komen dus van nature niet voor in 
Nederland. Ze vermeerderen zich door zaadvorming en mieren zorgen 
voor de verspreiding van deze zaden. De bloemen openen zich pas 
boven de 10 graden, omdat dan het stuifmeel door de eerste insecten 
verspreid kan worden. 
Een oude legende over het ontstaan van dit plantje luidt als volgt: Toen 
een engel in de tuin van Eden, na de zondeval van Eva, verscheen, 
ademde de engel op de gevallen sneeuwvlokken. Toen de engel 
verdwenen was verschenen sneeuwklokjes op die plekken, waar hij 
gestaan had. Dit is een beetje hetzelfde verhaal als de sleutels die Petrus 
liet vallen, waardoor daar de sleutelbloemen tevoorschijn kwamen. 
 
Sneeuwklokjes, het lijken frêle bloemen aan dunne stelen. Maar in 
werkelijkheid zijn het stoere doorzetters, waar wij in het vroege voorjaar 
van kunnen genieten! 
 

Annet van der Veen. © 
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Vogelwaarnemingen in Olst-Wijhe 
1 september – 1 december 2022 
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 het Haasje. De Romeinse cijfers IX, X, en XI staan voor de 
maanden. Tussen ( ) staat het aantal vogels. 
 

Aalscholver: 30-X BuW (45); 7-XI BuW (100) op een rij. 
Blauwe kiekendief: 2-XI Olst, Terstegetuinen (1). 
Blauwe reiger: 16-X Duw, kijkhut (8). 
Buizerd: 4-IX BuW (3) afzonderlijk; 10-IX BuW (5) afzonderlijk; 23-IX 
Wijhe, Rijksstraatweg (1); 24-IX BuW (1); 3-X BvL (1); 11-X BuW (3); 16-X 
BuW (3); 18-X BuW (2); 7-XI BuW (3); 25-XI BuW (1); 27-XI DuW, kijkhut 
(1). 
Dodaars: 26-X DuW, kijkhut (2); 23-XI Soestwetering, Boerhaarseweg 
(2); 25-XI Duursche Waarden, Fortmond (6); 27-XI DuW, kijkhut (4). 
Fazant: 23-X Fortmonderweg (2). 
Fitis: 10-IX Olst, Terstegetuinen (5); 
14-IX Olst, Terstegetuinen (2). 
Gaai: 27-IX BvL (1). 
Groene specht: 1-IX grasveld 
Averbergen, Olst (1 juv); 10-IX 
Withuisweg (1) gehoord; 11-IX 
grasveld Averbergen, Olst (1 juv); 14-
IX Olst, Terstegetuinen (1); 23-IX 
grasveld Averbergen, Olst (1 juv) komt langzaam in kleur. 
Groenling: 10-IX Olst, Terstegetuinen (2); 9-X BvL (1); 17-X BvL (2); 31-
X BvL (2). 
Grote bonte specht: 2-IX Tuin Veerstraat, Wijhe (1) aan de pinda's; 22-

IX BvL (1); 29-IX BvL (1); 29-IX BvL (1); 
3-X BvL (1); 6-X BvL (1); 15-X BvL (1); 
17-X BvL (1). Komt bijna elke dag in de 
tuin; 23-X DuW, kijkhut (1). 
Grote zaagbek: 20-XI BuW, kleine 
kolkje (2 m, 3 v); 21-XI 
Vorchterwaarden (4 m, 14 v). 
Grote zilverreiger: 30-X BuW (7); 14-
XI BuW (3). 
Havik: 5-XI Fortmond, kijkhut (1). 

Heggenmus: 23-IX BvL (1); 1-X BvL (1); 9-X BvL (1); 11-X BvL (1); 15-X 
BvL (2). Dagelijks 1 of 2 in de tuin. 

Groene specht 

Grote bonte 
specht 
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IJsvogel: 14-XI BuW (1); 16-X DuW, kijkhut (1); 23-X DuW, kijkhut (2); 
29-X Onder de Gelder (1); 5-XI Fortmond, kijkhut (1). 
Kievit: 24-IX BuW (350); 27-IX BuW (500); 5-X BuW (400); 11-X BuW 
(150); 11-X BuW (150); 16-X Fortmond, Roetwaard (18); 26-X Fortmond, 
Roetwaard (11). 
Krakeend: 12-X BuW (6 paren); 16-X Fortmond, nieuwe plas (16); 23-X 
DuW, kijkhut (32); 25-XI BuW (5 paren). 
Kramsvogel: 7-XI BuW (150); 12-XI Noordmanshoek (5). 
Kuifeend: 24-IX BuW (1 juv); 23-X DuW, kijkhut (3); 26-X DuW, kijkhut 
(4); 7-XI BuW (35 paren); 27-XI DuW, kijkhut (14). 
Lepelaar: 4-IX BuW (20); 10-IX BuW (20); 24-IX BuW (39). 
Merel: 23-IX BvL (1); 9-X BvL (1); 24-X BvL (1); 31-X BvL (1); 18-XI BvL 
(1); 19-XI BvL (2); 21-XI Olst, Kleistraat (6); 21-XI BVL (1); 24-XI BvL (2); 
26-XI BvL (1); 29-XI BvL (2). 
Middelste bonte specht: 9-IX 
algemene begraafplaats Wijhe (1); 
10-X BvL (1). 
Nonnetje: 25-XI Duursche Waarden, 
Fortmond (2 v). 
Putter: 10-IX Olst, Terstegetuinen (10); 
14-IX Olst, Terstegetuinen (30); 17-X 
Olst, Terstegetuinen (ca. 30). 
Roodborst: 7-X BvL (1); 13-X BvL (1). 
Dagelijks in de tuin te zien. 
Slechtvalk: 2-XI op schoorsteen Fortmond (1). 
Slobeend: 16-X Fortmond, nieuwe plas (4); 23-X Fortmond, nieuwe plas 
(35); 26-X Fortmond, nieuwe plas (ca. 30). 
Smient: 9-X BuW (1) gehoord; 11-X BuW (1) gehoord; 12-X BuW (2 m, 3 
v); 25-XI BuW (20); 30-XI BuW (20). 
Spreeuw: 6-X BvL (2); 7-X BvL (2); 7-X BuW (400); 11-X BvL (1); 13-X 
BvL (1); 17-X tuin Veerstraat (25); 18-X BvL (1); 18-X BuW (150); 23-X 
Olst, Terstegetuinen (ca. 1000); 25-X bij 't Hamel (duizenden) 
indrukwekkende hoeveelheid; 26-X Fortmonderweg (ca. 60). 
Steenuil: 14-IX Olst, Terstegetuinen (1); 23-X Olst, Terstegetuinen (1) 
gehoord. 
Torenvalk: 12-X BuW (1); 19-XI Olst, Terstegetuinen (1). 
Vink: 17-X BvL (1); 23-X Olst, Terstegetuinen (2); 6-XI BvL (1); 29-XI BvL 
(2). 
Waterhoen: 23-IX BuW plas bij de pont (4). 
Wilde zwaan: 9-X BuW (1). 
Winterkoning: 14-IX BvL (1); 22-X BvL (1). 
Wintertaling: 12-X BuW (7 m, 4 v); 26-X BuW, plas bij de pont Wijhe (25 
paren); 30-XI BuW (20). 

Middelste bonte specht 
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Witgat: 20-XI BuW (1). 
Wulp: 14-IX Olst, Terstegetuinen (2) overvliegend. 
Zeearend: 17-IX BuO (2) vliegend; 15-XI BuW (1). 
Zilverreiger: 16-X Fortmond, Roetwaard (11); 16-X DuW, kijkhut (3). 
Zomertaling: 24-IX BuW, plas bij de pont (5 v). 
Zomertortel: 4-IX BuW (1). 
Zwarte stern: 11-X BuW (1). 
 

Waarnemers: Marijke Berendsen, Ernst Noordhuis, Henny Otterman, Elly 
Luttikholt, Ans Rijpkema, Alfons Wiegink, Claudia van de Leur, Willem 
Denekamp, Elly Smink-Niehoff 
 

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

Grutto digitaal Wil je de Grutto voortaan digitaal ontvangen?  

Op deze manier help je mee om het milieu, papier, en kosten te besparen. Dus, 
wil je de Grutto voortaan per mail ontvangen, stuur dan een bericht naar ans#ivn-
olst-wijhe.nl. 
 
 

IVN Olst-Wijhe en belastingaftrek 
IVN Olst-Wijhe 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-olst-wijhe.nl.  
 
 

Disclaimer Het plaatsen van teksten in de Grutto betekent niet dat de redactie 

en het bestuur de inhoud daarvan onderschrijven. Deze komt geheel voor rekening 
van de auteur(s). 

 
 

Vertrouwenspersoon 
Bent u slachtoffer of getuige van ongewenst gedrag of een strafbaar feit bij een 
activiteit van onze IVN-afdeling, dan kunt u dit voorlopig als tussenoplossing 
melden bij voorzitter#ivn-olst-wijhe.nl. Let op: als het klachten over of signalen van 
seksueel misbruik betreft, dan is het melden hiervan zelfs verplicht.  

mailto:redactie@ivn-olst-wijhe.nl
mailto:redactie@ivn-olst-wijhe.nl
http://ivn-wijhe-olst.nl/
mailto:voorzitter@ivn-olst-wijhe.nl
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Bestuur 
Voorzitter Elly Luttikholt  voorzitter#ivn-olst-wijhe.nl  
 Tel. 0570-523427 Veerstraat 17  8131 CB  Wijhe 
Secretaris Roos van der Burg secretaris#ivn-olst-wijhe.nl  
 Tel. 06-49988778 Marjolein 6 8131 GD  Wijhe 
Penningmeester  Michiel Faber  penningmeester#ivn-olst-wijhe.nl 
  Herxen 14  8131 PG Wijhe   
Lid Ronald Boerkamp stadsvogel#ivn-olst-wijhe.nl 
 Tel. 0570-525243 Enkweg 40  8131 VJ  Wijhe 
Lid Ans Rijpkema  (ledenadministratie) 
  ans#ivn-olst-wijhe.nl 
 Tel. 0570-523336 Hamelweg 12 8131 RV Wijhe 
 
 

Contactpersonen werkgroepen 
Activiteiten (Lezingen,  Lilian Bults, Ans Rijpkema   tel. 0570-523336 
excursies, cursussen, jeugd) activiteiten#ivn-olst-wijhe.nl 
Facebook Margriet Wegman  tel. 0570-784034 
Heemtuin  Annet v.d. Veen  tel. 0570-523937 
  Veermans Hof IJsselflora heemtuin#ivn-olst-wijhe.nl 
Landschapsonderhoud  Keimpe de Jong  tel. 06-83704601 
 landschapsonderhoud#ivn-olst-wijhe.nl  
Natuur- en milieubeleid VACANT 
 natuurmilieubeleid#ivn-olst-wijhe.nl  
Padden  Hanne Muskee  tel. 0570-524933 
 padden#ivn-olst-wijhe.nl  
Planten Leonieke Kruit  tel. 0570-524835 
 planten#ivn-olst-wijhe.nl 
Redactie De Grutto Marth van Roij tel. 0570-522692 
  redactie#ivn-olst-wijhe.nl  
Roofvogels VACANT 
  roofvogels#ivn-olst-wijhe.nl 
Stadsvogels Ronald Boerkamp  tel. 0570-525243 
  stadsvogel#ivn-olst-wijhe.nl  
Torenvalken Theo van der Linden  
  torenvalken#ivn-olst-wijhe.nl 
Uilen  Hans de Jonge  tel. 0570-522629 
  uilen#ivn-olst-wijhe.nl 
Vogels   VACANT 
  vogels#ivn-olst-wijhe.nl 
Website Annet van der Veen  tel. 0570-523937 
 webredactie#ivn-olst-wijhe.nl 
 Michiel Faber 
 webmaster#ivn-olst-wijhe.nl  

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


  

 
 
 
 

Vanaf heden ook een aparte bar 
 

Langstraat 33 
8131 BA Wijhe 

Tel. 0570-521236 

 
 

 
 

 

 



  

 
 

 

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. 

 

 
 
 
 

Instituut voor natuureducatie 

     en duurzaamheid 
 
 
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. 

 
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-olst-wijhe.nl 

 

 

Sponsors 
 

IVN Olst-Wijhe 
en 

Heemtuin Veermans Hof IJsselflora 
 

     Brandweer Wijhe Landschap Overijssel  
     Landgoed de Gelder 
     Gemeente Olst-Wijhe 

Zorgboerderij ’t Hamel 
 

  
  

 

 
 

mailto:penningmeester@ivn-wijhe-olst.nl

