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Lezing ‘Kleine Wondere Wereld’ door
Jan van der Knokke
Datum: Donderdag 6 oktober 2011
Tijd: 20.00 uur
Plek: Latijnse School, Grote Kerkhof 6, Deventer
Deze lezing wordt gehouden ter ere van het 110-jarig
bestaan van de KNNV. Lees voor verdere informatie
de uitnodiging in het katern ‘Aktueel’ in deze
Quadrifolia. Ook Klaske besteedt hier aandacht aan
in haar bijdrage ‘Van de voorzitter’.

Excursie Beekbergerwoud
Datum: Zondag 16 oktober 2011
Tijd: 10.00 uur
Plek: We verzamelen op de parkeerplaats aan de
Woudweg, 7381 BA Apeldoorn
Excursieleiders: Dick Steenstra en Henny Wassens
Vandaag is de laatste excursie in de reeks van vier, de
herfstexcursie. Bij de waarnemingen van de vorige
excursies staat één enkele paddenstoel.
Waarschijnlijk zullen dat er deze keer meer zijn. Ook
gaan we kijken of het er nog steeds zo nat is als de
vorige keer toen een gedeelte van het pad nauwelijks
begaanbaar was. In ieder geval zal de aanblik van het
gebied weer anders zijn door de herfstkleuren. Om
nog eens weer door te lezen: in Quadrifolia nr. 2
stond meer informatie over het gebied bij de
aankondiging van de excursie op 1 mei. Ik voeg het
hier nog even bij: “Dit was ooit het laatste stukje
oerbos van Nederland. Rond 1870 werd dit bos
gesloopt (zo werd dat destijds genoemd) nadat het
zich 8000 jaar vrij had kunnen ontwikkelen. Men
ging de grond gebruiken voor weilanden en akkers.
Enkele jaren geleden is Natuurmonumenten
begonnen het gebied te herstellen. Het is een nat
gebied waar ooit bijzondere planten groeiden en
waarvan men hoopt dat ze weer terugkomen.
Inmiddels is de Blauwborst weer gesignaleerd en ook
de Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger en Spotvogel
hebben zich laten zien. Het is inmiddels een mooi
afwisselend natuurgebied geworden met een
vlonderpad door het natte gedeelte en een
uitkijktoren. Deze excursie is de eerste uit een reeks
van vier excursies naar het Beekbergerwoud. We
willen het gebied in de verschillende seizoenen

bezoeken en de ontwikkelingen gaandeweg het jaar
volgen.”
Opgeven bij Dick Steenstra (0570-619176 of 0616202617) of Henny Wassens (0570-676072).

Kleine paddenstoelen excursie naar
het Zandbeltermolenbos
Datum: 27 oktober 2011
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur
Plek: Zandbeltermolenbos
Excursieleiders: Bien Hage en Claire van Norel
De bossen rondom Deventer zitten vol verrassingen
wat paddenstoelen betreft. We vinden ze in het
Zandbeltermolenbos, de dichtbij gelegen Linderweg
en langs de Soestwetering. In het
Zandbeltermolenbos zijn afwisselend loofbomen en
naaldbomen.
De Vermiljoenhoutzwam is daar te zien.
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. De
auto’s zijn goed te parkeren halverwege het
Zandbeltermolenbos. Makkelijk te bereiken vanaf de
Spanjaardsdijk of vanaf de Schooldijk.
Aanmelden bij Claire van Norel 0570-656703 of
Bien Hage 0570-640265

Lezing ‘Vliegen in de natuur’ door
Paul Vermeulen
Datum: Donderdag 10 november 2011
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Ulebelt Milieucentrum in de Vijfhoek,
Deventer
Als aërodynamicus èn vogelaar is Paul Vermeulen
gefascineerd door de aërodynamische achtergronden
van het vliegen van vogels. Voor vogelwerkgroepen
geeft hij al jaren lezingen over de aërodynamica van
de vogelvlucht.
In de lezing ‘vliegen in de natuur’ behandelt hij naast
het vliegen van vogels ook het vliegen van insecten
en vleermuizen. Hiervoor beschrijft hij de manier van
vliegen en gaat hij in op de verschillen aan de hand
van gewicht, vliegsnelheid en biotoop.
De lezing is gericht op ‘de veldbioloog’ en vereist
geen aërodynamische voorkennis.
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Mossenexcursie Wechelerveld
Datum: Zaterdag 12 november 2011
Tijd: 10.00 uur
Plek: Wechelerweg bij het voormalig dierenasiel aan
de kant van de Raalterweg. Hier is een zandpad met
parkeergelegenheid. Excursieleider: Gerrit
Hendriksen in samenwerking met Michel Zwarts en
Gerrit Bax van de mossenwerkgroep KNNV
Wageningen e.o. Door de mensen van de afdeling
Epe-Heerde zijn we enthousiast geraakt over mossen.
We gaan ons op deze dag verder verdiepen in deze
interessante planten. Opgave bij Gerrit Hendriksen,
gw_hendriksen@zonnet.nl of 06-49682077

Trekvogelexcursie Ossenwaard
Datum: Donderdag 17 november 2011
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur
Plek: IJsselhotel, Worp, Deventer
Excursieleider: Ronald Groenink
We gaan kijken hoe het met de trekvogels staat in de
Ossenwaard. Zeker nu er de komende jaren grote
veranderingen in dit uiterwaardengebied gaan
plaatsvinden is het interessant om weer eens de
watervogels alhier te gaan bekijken. Opgave bij
Ronald Groenink: tel. 06 - 51095815.

Lezing ‘Vogeltrek over de Kaukasus
in Georgië’ door Ronald Groenink
Datum: Donderdagavond 15 december 2011
Tijd: 20.00 uur
Plek: Ulebelt NME-centrum, Maatmansweg 3, 7425
NC, Deventer
Ronald vertelt over de vogeltrek (vnl. roofvogels) in
de Kaukasus in Georgië. Hij gaat dit najaar daar
naartoe en zal ons verslag uitbrengen van zijn
bijzondere reis, die natuurlijk helemaal in het teken
van vogels staat.
Bij Batumi aan de Zwarte Zeekust worden ieder
najaar zo'n 800.000 langstrekkende roofvogels
waargenomen, daarnaast ook nog veel andere vogels.
Ook de vogels die in de bergen voorkomen komen
aan bod, evenals de watervogels van de Zwarte
Zeekust.

Vooraankondigingen
Voorjaar ’12
Lezing voorjaarspaddenstoelen met excursie
naar de Gorsselse hei.
Lezing over veranderingen in het IJsseldal
Lezing over Uilen

Terugblik
Excursie Beekbergerwoud 26 juni 011
Aantal deelnemers: 14
Excursieleiders: Dick Steenstra en Henny Wassens
Op een mooie zonnige dag gingen we voor de tweede
keer dit seizoen naar het Beekbergerwoud. De vorige
keer was het in de hele droge periode. Vandaag was het
wat natter maar was het zonder laarzen nog steeds goed
te doen. Er staan veel Zwarte elzen, nog niet zo heel
groot. Op sommige blaadjes hiervan zaten larven van
het Elzenhaantje. Toen we een prachtige grote boom
beter gingen bekijken bleek het ook een Zwarte els te
zijn. Opvallend was het grote aantal Geaderde witjes.
Maar we zagen ook de Gehakkelde aurelia, de Atalanta
en de Kleine vuurvlinder vliegen. Van de Elzenboktor
zagen we de gestreepte antennes waaraan hij duidelijk
is te herkennen. Wat de planten betreft was het Pilvaren
een heel bijzondere waarneming en het stond er volop.
Maar ook Holpijp, Watertorkruid en Mannagras waren
de moeite waard. In de nazomer en in de herfst zijn de
volgende excursies naar het Beekbergerwoud: 28
augustus en 16 oktober

Excursie Tongerense hei op 20
augustus, een stralende dag
Aantal deelnemers: 7
Excursieleider: Margriet Maan van KNNV afdeling
Epe-Heerde
Op een bepaald moment kwamen we bij een plek waar
we het Wisselse Veen aan de ene kant en de
Tongerense heide aan de andere kant zagen.
Margriet vertelde dat het Wisselse Veen vroeger met
bos was begroeid en dat het door Gelders Landschap
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was gerooid. Nu is het zichtbaar drassig door de kwel
die van de stuwwal komt. Er ontspringt ook de zgn
Verloren Beek, zo destijds genoemd omdat die niet
door de industrie gebruikt werd. Het Wisselse Veen is
nu als hooiland in gebruik en wordt door schapen
beweid.
De heide stond prachtig in bloei en geurde
bedwelmend. Het landschap is geaccidenteerd door de
stuifduinen die na de terugtrekking van de gletsjers uit
de ijstijd achterbleven.
De terugtrekkende gletsjers hebben ook op diverse
plaatsen ondoorlatende keileemlagen gevormd,
waardoor nu op een aantal plekken in de heide
vennetjes zichtbaar zijn, zelfs op verschillende hoogtes.
Natuurlijke bron voor planten als Klokjes gentiaan,

Libellen op de Gorsselse Heide op 25
augustus 2011.
Aantal deelnemers: 11
Excursieleider: Ronald Groenink
Vanmiddag gaan we met z’n achten op stap met
Ronald Groenink, bijgestaan door broer Harry, met
als doel libellen te bekijken bij het Luteaven op de
Gorsselse Heide. Ronald (en wij ook) heeft bijzonder
geluk, want juist deze dag is het zonnig en warm en
dan komen de juffers en libellen wel tevoorschijn.
Inderdaad zijn we nog maar net gearriveerd bij het
ven en daar zien de gebroeders al de eerst libel
vliegen. Ook is er een tandem van blauwe juffers.
Met de verrekijker volgen ze de vlucht van de
libellen, dat is niet eenvoudig en de minder
geoefende KNNVers lukt dat niet meteen. Maar ook
zij zien al gauw enkele soorten rondvliegen.
Zo is er de Bruine glazenmaker met geheel bruine
vleugels, dat is niet moeilijk. Maar de Blauwe
glazenmaker en de Zuidelijke glazenmaker zijn weer
moeilijker te onderscheiden. De laatste is zelfs een
bijzondere soort omdat hij nog weinig in Nederland
vliegt. Het is een soort die door de opwarming van
het klimaat steeds verder oprukt naar het noorden. De
Venglazenmaker zit stil op de Mattenbies, daardoor
zijn de bruine strepen op de zijkant van het borststuk
goed te onderscheiden. Ook een bijzondere soort
voor de omgeving. Maar de Keizerlibel, de grootste
van allemaal, is weer vrij algemeen. Omdat het de
tijd is van de Heidelibellen wordt daar naar
uitgekeken en inderdaad zien we de Bloedrode
heidelibel met de donkerrode ogen en het rode
pterostigma. Later noteren we ook de Zwarte
heidelibel, de kleinste van de heidelibellen.
Er vliegen die middag slechts 2 waterjuffers, het
tandem van de Azuurjuffer en de Watersnuffel. Wel
zien we vaak de pantserjuffers en wel de Gewone
pantserjuffer en de Houtpantserjuffer. We kunnen
goed de verschillen onderscheiden omdat ze dichtbij
gaan zitten.

Tormentil, Dopheide, Kleine zonnedauw, Veenmos en
diverse biezen.
Verdere waarnemingen van de heide: Wezel,
Zandhagedis, jonge Jeneverbes, Wilgenhout rups,
Steenrode heidelibel, Zwarte heidelibel en Tengere
grasjuffer.
We verlieten de heide via het bos, waarin ook nog
duidelijk resten van stuifduinen zichtbaar waren. Zo
hier en daar wordt het bos opengekapt om de
ondergroei ruimte te geven, zoals aan varens, lijsterbes
en heide.
De exoten die in het bos staan, zijn waarschijnlijk met
aangevoerde grond daar beland.
Een fantastische excursie, die voor herhaling vatbaar is.

Koos ontdekt op het water een bloemetje van
Drijvende waterweegbree, een zeldzaam plantje.
Verder zien we een aantal Veenmosvuurzwammetjes.
En als hoogtepunt vliegt er een Wespendief (vogel)
over de heide. Dat is een toegift op deze mooie
middag. De Gorsselse heide is een prachtig gebied, in
deze tijd bloeit ook de Klokjesgentiaan, waar we er
veel van gezien hebben en natuurlijk de Struikheide.
Genoeg om een fijne middag te beleven en de
excursie zeker te herhalen.

Beekbergerwoud 28 augustus 2011
Aantal deelnemers: 5
Excursieleiders: Dick Steenstra en Henny Wassens
De eerste keer dat we in het Beekbergerwoud waren
was het er erg droog, kleine plassen en lage
waterstand. Dat was vandaag heel anders: grote
watervlaktes en de afstand tussen het water en de
vlonder was beduidend kleiner. Voor we vertrokken
vertelde Dick iets over de bodem en de
grondwaterhuishouding van het gebied. Veel water in
het Beekbergerwoud komt van de Veluwe en komt
als kwel aan de oppervlakte. Het kleurige laagje op
het water dat duidt op kwel hebben we vandaag veel
gezien. Een laag klei en keileem voorkomt dat het
water in de bodem wegzakt. We hebben de route
aangepast omdat een deel alleen met heel veel moeite
begaanbaar was. Het weer was wisselend, wat regen
maar ook zon zodat de Witjes weer volop vlogen,
Klein koolwitje en Klein geaderd witje. Ook zagen
we gallen van de Akkerdistelgalboorvlieg en gallen
op het blad van de wilg. Thuis wordt opgezocht om
welke gal het gaat. Mooi om te zien was ook de
Wespspin in zijn web met een duidelijk herkenbare
zigzagstreep. De Herfstleeuwentand bloeide volop en
ook waren er grote stukken vol Watermunt. Het was
excursie waarin we het moerassige van het gebied
hebben gezien en ervaren. Ik ben benieuwd hoe het er
de volgende keer, 16 oktober 2011, uitziet.
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Verenigingszaken
Van de Voorzitter
Een jarige KNNV.
Landelijk bestaat de KNNV 110 jaar. Dat is een reden voor een feestje en iedere afdeling zorgt voor een eigen
uitvoering. Als bestuur hebben we gekozen voor een bijzondere presentatie van JAN VAN DER KNOKKE,
natuurfotograaf. Hij maakt bijzondere foto’s en laat die zien tijdens zijn boeiende lezing.
Op 6 oktober komt hij met zijn presentatie: Kleine Wondere Wereld, ons laten genieten van de opnamen die hij
maakte van bijvoorbeeld een Mierenleeuw die zijn prooi vangt. Behalve insecten laat hij ook planten en
landschappen zien en zijn verhaal is de moeite waard. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de
Latijnse school, Grote kerkhof 6 in Deventer. De avond is toegankelijk voor iedereen, dus ook familie, vrienden,
buren, of wie u ook kent, mag mee. We willen de KNNV op deze avond in het zonnetje zetten.
Verder beginnen we op 20 augustus weer met de excursies, nadat we een maand vakantie hebben gevierd. Ook al is
het weer iets minder zomers dan we misschien verwachten, toch was en is er veel te genieten. Zo hadden wij een
Koninginnepage op de vlinderstruik en hebben we inmiddels 18 soorten dagvlinders in onze tuin op bezoek gehad,
van sommige soorten een flink aantal. De Distelvlinder heeft ons de laatste dagen bezocht, de vlinder was veel
minder te zien dan in 2009, maar gelukkig is hij er weer.
Nu ik dit schrijf, begin augustus, zijn er al weer paddenstoelen. En zelfs bijzondere soorten. We hebben een
prachtige Zwavelbekerzwam gevonden. Ook kreeg ik foto’s van een kennis toegestuurd met Spechtinktzwammen
en Cantharellen. Dat mensen ons zulke leuke foto’s toesturen, stellen we erg op prijs.
Ik hoop dat velen van u aan de excursies zullen (kunnen) meedoen en met ons genieten van wat de nazomer en de
herfst ons weer gaan brengen.
Graag tot ziens op een van onze excursies of op de lezingen in dit najaar.
Klaske ten Grotenhuis

Uitnodiging donderdag 6 oktober
2011
De KNNV viert dit jaar haar 110-jarig bestaan.
Dat moet gevierd worden en de afdeling
DEVENTER wil dit doen met een prachtige lezing
over insecten. De lezing wordt verzorgd door Jan van
der Knokke, natuurfotograaf.
Jan van der Knokke maakt prachtige macro-opnamen
van kleine insecten. Daarbij gaat het vooral om het
gedrag van deze diersoort. Want hoe vangt
bijvoorbeeld de larve van een Mierenleeuw haar
prooi, en dat op beeld! Hoe neemt een sluipwesp haar
prooi mee naar een nestgaatje? Wat doet een spin om
de prooi te bemachtigen?
Zijn lezing heeft de titel Kleine Wondere Wereld
En inderdaad laat hij die kleine wereld vergroot zien.
Hij heeft 5 jaar aan de serie gewerkt, de mooiste
foto’s zijn uitgekozen en geven een prachtig beeld
van de wereld van insecten, zoals we die graag zelf
overal zouden willen waarnemen.

Het zal niet alleen over insecten gaan, ook bloemen
en landschappen komen aan bod.
Kortom een lezing die u niet mag missen.
De lezing is in de Latijnse School, Grote Kerkhof 6,
Deventer.
Aanvang 20.00 uur
Iedereen is van harte welkom. De lezing is gratis.
Consumpties zijn voor eigen rekening.
Als Bestuur van de KNNV afd. Deventer hopen we
op veel belangstelling voor deze bijzondere
presentatie.

Website KNNV Deventer
Beste Quadrifolialezers.
De website van de KNNV Afdeling Deventer is in
het nieuwe jasje van de landelijke afdeling gegoten.
De afdeling Deventer heeft de volle
verantwoordelijkheid over de inhoud van de site.
Vooralsnog zijn een aantal onderdelen redelijk
gevuld. Het zou echter mooi zijn om nog een aantal
menu opties toe te voegen aan de site. Een daarvan is
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een collage van foto's. Er zijn er nu een paar op
geplaatst, maar meer is in dit geval leuker.
Het websiteadres is: http://www5.knnv.nl/deventer
Bij deze dan ook de oproep voor het aanleveren van
foto's. Doe dit in overleg met de webmaster.
Voor op-/aanmerkingen of aanvullingen en het
aanleveren van foto's kunt u contact opnemen met de
webmaster via webmaster@deventer.knnv.nl.
Veel leesplezier.
de webmaster,
Gerrit Hendriksen

KNNV Plantenwerkgroep
In Quadrifolia 2 (KNNV Deventer 24ste jrg, nr 2
2011) is een oproep gedaan voor liefhebbers die mee
wilden doen met planteninventarisatie in en rondom
Deventer. Hier is door ca. 6 leden enthousiast
gereageerd. Sinds mei is bijna iedere 14 dagen op
woensdag avond gewerkt aan de volgende vragen van
de gemeente Deventer:
- het voorkomen indicatorsoorten
- het voorkomen van planten op muren en in putten
De gemeente Deventer is actief op het gebied van
inventarisaties. Deze worden bijeengebracht in de
zogenaamde Milieuatlas. De gemeente heeft de
afgelopen jaren vooral lijnvormige elementen laten
onderzoeken (bermen). Andere elementen in het
landschap zijn daarbij buiten beschouwing gebleven.

Werkavond Paddenstoelen
Als u deze convo krijgt, is de eerste werkavond
paddenstoelen geweest. De tweede avond is op 26
oktober om 19.30 uur in de Kaardebol in Zutphen.
Mocht iemand denken: “daar had ik graag bij willen
zijn”, bel dan even met : Klaske ten Grotenhuis
(0575-471995) en wellicht is er een mogelijkheid om
een avond mee te doen. Het gaat erom de uiterlijke
kenmerken van soorten te leren kennen en ze dan in
het veld te herkennen. Dus geen microscoopwerk,
wellicht doen we dat in een ander jaar.
Dus graag een belletje voor deelname.
Door de plantenwerkgroep is voor een aantal
indicatorsoorten (indicatie voor
milieuomstandigheden zoals het voorkomen van
kwel, of soorten die indicatief zijn voor heischrale
landen) een deel van de Bannink onderzocht als
aanvulling op de inventarisaties van bermen.
Planten in straatkolken en putten zijn niet gevonden.
Er zijn vooral in de oudere delen van de binnenstad
heel wat putten bekeken. Om de nek weer recht te
krijgen werden muren en tuinmuurtjes niet vergeten.
Dat heeft dan toch wel weer erg leuke soorten
opgeleverd, waaronder een nieuwe groeiplaats van
tongvaren.
Op de webpagina van de KNNV afdeling Deventer
(onder projecten) is een bestandje te downloaden met
de waarnemingen die worden getoond via Google
Earth.
Mocht u meer interesse hebben dan bent u van harte
welkom om volgend jaar eens
met ons mee te gaan.
Namens PWG KNNV Deventer,
Gerrit Hendriksen
(gw_hendriksen@zonnet.nl)

Wilde bijen
Arie Koster stuurde de volgende
oproep:
De bijen staan nog steeds volop
in de belangstelling; 2012 is
zelfs het jaar van de bij.
Hierdoor werd ik de afgelopen
paar jaar en nog steeds vrijwel
dagelijks benaderd met vragen,
vooral ook over wilde bijen.
Daarom deze link:
www.zoekkaartwildebijen.nl
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Natuurwerkdag 5 november

Reisprogramma KNNV - ARC 2012

Op de eerste zaterdag in november wordt alweer voor
het 11e jaar de Natuurwerkdag georganiseerd.
Veel KNNV afdelingen doen hieraan mee.
Informatie: http://www.natuurwerkdag.nl/

Op de website van de ARC staat binnenkort weer het
reisprogramma voor 2012.
Zie:http://www5.knnv.nl/arc

Congres Natuurbescherming 1
oktober 2011
Kom naar: het congres “Van waarnemen naar
natuurbeschermen, de natuur telt mee!” op zaterdag 1
oktober 2011.
KNNV-ers en andere natuurliefhebbers hebben veel
kennis van het gebied en zijn gepassioneerd over
gebieden bij hun in de buurt.
Die kennis en dat enthousiasme kunnen we voor
natuurbescherming inzetten, op allerlei verschillende
manieren!
Wilt u deze uitnodiging ook doorsturen aan
vrijwilligers en leden van andere (lokale) natuur – en
milieuverenigingen bij u in de buurt? Ook zij zijn van
harte uitgenodigd.
Informatie, advertentie en aanmelden:
http://www5.knnv.nl/congres

Herdruk Algemene KNNV folder,
fotomateriaal gezocht
De kleine KNNV folder (A-5 formaat)wordt opnieuw
vormgegeven en gedrukt. Hiervoor zoeken we
aansprekende foto’s: vooral van leuke activiteiten
met mensen in de natuur, of bijzondere soorten.
Graag opsturen naar: marijke.van.woerkom@knnv.nl

Actie Das & Boom: Koop ook
Natuurrechten
KNNV afdeling Regio Alkmaar ondersteunt de
Stichting Das en Boom. Deze organisatie heeft
onlangs haar activiteiten weer opgepakt met als doel
de juridische toetsing van het natuurbeleid van het
kabinet Rutte..
Daar is veel geld voor nodig en daartoe geeft zij
individuen en organisaties de gelegenheid
“natuurrechten” (à 20 euro) te kopen. De KNNV
afdeling regio Alkmaar heeft inmiddels zo’n aankoop
gedaan en wil hier ook landelijk vanuit de KNNV
aandacht voor vragen.
Het belang is duidelijk: natuurorganisaties moeten op
dit moment de krachten bundelen teneinde schade te
voorkomen.
Het landelijk bestuur ondersteunt deze actie en levert
een bijdrage door het aanschaffen van een
natuurrecht.
Deze bijdrage van de KNNV kan versterkt worden
wanneer alle KNNV-afdelingen het voorbeeld van
KNNV Alkmaar en het landelijk bestuur zouden
volgen door eveneens een natuurrecht te kopen!
Hierbij roepen we alle afdelingen op zulks te doen!
Informatie: http://www.dasenboom.nl/kopen/

Colofon
KNNV in vogelvlucht
6 oktober: Lezing door Jan van der Knokke
16 oktober:Excursie Beekberger woud
27 oktober:Kleine excursie Zandbelter molenbos
10 november:Lezing Paul Vermeulen
12 november:Excursie Wechelerveld
17 november:Kleine excursie Ossewaard
15 december:Lezing Kaukasus

KNNV afd.: Deventer
Secretaris: Ria de Oude-de Wolf,
Hemeltjenskampweg 5, 7431 CB Diepenveen;
secretaris@deventer.knnv.nl
Penningmeester en ledenadministratie:
Bob Maks, De Heuvel 34, 7413 AX Deventer
0570-610266, penningmeester@deventer.knnv.nl
Triodosbank, 78.67.10.438, t.n.v. KNNV afd.
Deventer te Deventer.

Sluitingsdata voor kopij
Nummer 1 van 2012 verschijnt half december 2011.
Kopij graag inleveren voor 1 november 2011 Nienke
Dijkstra, Wiebengapad 5 , 7425 AR Deventer,
dijkstra_nienke@hotmail.com
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