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Lezing over Gierzwaluwen
Datum: Donderdag 4 april 2013
Tijd: om 19.30 uur
Plek: Ulebelt, Maatmansweg 5 te Deventer
Spreker: Ronald Boerkamp
Ziet ú ze al vliegen boven Deventer? Daarvoor is het nog iets te vroeg…
Begin mei verschijnen de donkere, sikkelvormige silhouetten van de
Gierzwaluwen aan de hemel. Ze komen dan terug van hun winterverblijf
in Afrika, ten zuiden van de evenaar.
De Gierzwaluw brengt bijna z’n hele leven vliegend door en alleen om te
broeden zoeken ze de nestplek van de vorige jaren weer op. Na een tocht
van 7000 kilometer arriveren de eerste vogels. Dit zijn meestal de
mannetjes die al eerder hebben gebroed; na enkele dagen komen ook de
vrouwtjes aan. De Apus apus zoals wetenschappers hem noemen vangt in
het broedseizoen 20.000 insecten per dag voor zichzelf en de jongen.
Helaas is door sloop en renovatie van oude stadswijken, en door betere
isolatie, het aantal nestplekken gehalveerd. Met het plaatsen van
nestkasten wordt nu geprobeerd de vogel te behouden, ook voor Deventer.
De avond wordt verzorgd door Ronald Boerkamp van IVN Olst-Wijhe.
Hij deed 5 jaar onderzoek in zijn gemeente en weet boeiend te vertellen
over deze bijzondere vogel.

Excursie Stinzenflora Hackfort
Datum: Zondag 7 april 2013
Tijd: 11 uur
Excursieleider: Klaske ten Grotenhuis
We starten op de parkeerplaats bij het kasteel, dat is voorbij de oprit naar
het kasteel. Er staat een P aan de kant van de weg Baakseweg 4, Vorden.
Op het Hackfort is Natuurmonumenten bezig met het herinrichten van de
stinzenplantentuin. Er zijn verschillende bollen/knollen aangeplant,
daarvoor is er een bewerking geweest van de grond en zijn er bomen
gekapt. Mooi om daar eens wat meer van te horen en te wandelen door
imposante eikenlanen en
langs authentieke
boerderijen met hooibergen,
boomgaarden en bolle
akkers, bossen, houtwallen
en kronkelende
zandweggetjes. De
wandeling duurt 2 tot 2,5
uur. Aanmelden bij Klaske
ten Grotenhuis, 0575 471995
of
ktengrotenhuis@kpnmail.nl

Bijzondere vondst
van onze
Plantenwerkgroep
De plantenwerkgroep heeft langs
de Zandwetering nog wat extra
onderzoek gedaan naar het
voorkomen van bijzondere
soorten. Dat gebeurde onder
andere op de avond van 6 juni en
wel het deel van de
Zandwetering vanaf de kruising
Cröddendijk/Oerdijk richting het
Noorden. Het staat er in die tijd
vol met Grote ratelaars en ...
Lees verder op blz. 4

Sporenexcursie Oxe
met Annemarie van Diepenbeek
Datum: zondag 21 april 2013
Tijd: 10 tot 12 uur
Excursieleider: Annemarie van
Diepenbeek
Verzamelen op de parkeerplaats
bij de Oxerhof aan de
Oxerhoflaan, Deventer.
In Oxe stikt van de diersporen.
Eekhoorn, ree, muizen, marters,
vliegen, vogels, noem het en je
kan het er vinden. En wat te
denken van de vele sporen van
dassen (er is een grote
dassenburcht in de buurt)? Al die
sporen zijn zeker de moeite
waard, want je leert er heel
anders door kijken in het
‘donkerebomenbos’. We hebben
Annemarie van Diepenbeek van
Ravon bereid gevonden deze
excursie te leiden. Dit wordt een
hele bijzondere excursie, die we
ons nog lang zullen heugen.
Annemarie van Diepenbeek is
zeer deskundig op het gebied
van diersporen. Zij kan prachtig
vertellen over alles wat we in de
natuur tegenkomen. Geen dier is
ons te slim af, want door de
sporen te herkennen weten we
waar ze zich ophouden.
Aanmelden bij Nienke Dijkstra,
dijkstra_nienke@hotmail.com of
06 36209854.
KNNV Deventer 25e jrg, nr. 2 2013- 1

Kleine excursie Heemtuin Wijhe
Datum: Donderdag 16 mei 2013
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur
Verzamelen bij de Heemtuin aan de Bongerd in
Wijhe
In april en mei komt heemtuin 'Veermans Hof
IJsselflora', aan de Bongerd in Wijhe weer tot bloei
en in juni en juli is deze bloei op z'n hoogtepunt. In
deze heemtuin bloeien allemaal bijzondere planten.
De IJssel neemt op zijn weg vanaf de oorsprong
allerlei bloemenzaden mee, die langs de oevers van
de IJssel tot bloei komen. Langs de 'IJssel' in de
heemtuin is dit nagebootst met een zandberm met
zeer bijzondere IJsselplanten. Hier groeien
bijvoorbeeld Kleine pimpernel, Veldsalie en
Tripmadam. Er ligt een echte dijkberm in de
heemtuin, met Echt walstro, Pastinaak en Wilde
peen.

Naast de IJsselflora heeft de heemtuin verschillende
perken met specifieke planten. Het 'Vrome Hoekje' is
het meest bekend en is gevuld met planten die
'vroom' zijn, zoals Barbarakruid en
Lievevrouwebedstro. Op de steenhoop groeien
planten die van warmte houden zoals Wede, want
stenen houden warmte vast.
In het akkertje bloeien over een tijdje weer leuke
akkeronkruiden. De Stinzenhoek, een hoek met
bijzondere bolgewassen, wordt op dit moment
gekleurd door de witte bloemen van de Daslook. In
het bosgedeelte loop je onder de ranken van Bosrank
en Heggenrank door . Ook insecten vinden hun plekje
in de heemtuin. Binnenkort, als Look zonder Look
weer bloeit, komt vast het Oranjetipje weer even
'buurten'. De moeite waard om deze op een
donderdagmiddag te gaan bekijken.
Aanmelden bij Nienke Dijkstra,
dijkstra_nienke@hotmail.com of 06 36209854

Kleine excursie Leusveld

Excursie Douwelerkolk

Datum: Donderdag 30 mei 2013
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur
Verzamelen: Rhienderensestraat 22/24, bij het huis
op het landgoed. (Laat u niet weerhouden door de
borden die aangeven dat het gebied alleen
toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Een
medewerker van Natuurmonumenten heeft bevestigd
dat ook wandelaars onder bestemmingsverkeer
vallen.)
Excursieleiders: Dick Steenstra en Henny Wassens

Datum: Zondag 9 juni 2013
Tijd: 10 uur
Verzamelen op de parkeerplaats bij het politiebureau
aan de Holterweg.
Excursieleiders: Eefke van Schaik en Nienke Dijkstra

Landgoed Leusveld is in het bezit van
Natuurmonumenten en ligt op een zandrug tussen de
Rhienderse- en de Oekense Beek. Deze beken zijn nu
de enige natuurlijke verbinding met het omliggende
landschap van de Veluwe en de IJsselvallei.
Natuurmonumenten probeert de eenheid te versterken
met nieuwe gebiedsaankopen. Amfibieënpoelen
worden hersteld en nieuwe worden aangelegd.
Ook worden maatregelen getroffen om het kalkrijk
kwelwater zo lang mogelijk vast te houden en op die
manier verdroging, en dus verarming van de flora,
tegen te gaan.
De wandeling begint om 14 uur en duurt tot ongeveer
15.30 uur. Opgeven voor deze excursie kan bij Dick
Steenstra (0570-619176 of 06-16202617) of Henny
Wassens (0570-676072).

De Douwelerkolk is het restant van een oude
IJsselarm. Door de verschillende bodemsoorten, de
grondwaterstromen en het natuurlijke beheer van het
gebied is de Douwelerkolk een waardevolle plek voor
flora en fauna.
De grondwaterstromen van de Holterberg en het
Veluwemassief komen in de Douwelerkolk bij elkaar.
Rond 1800 lag in dit gebied het buurtschap Riele, een
verzameling van boerderijen. Het gebied ten westen
van de Douwelerkolk veranderde in een landgoed en
diverse generaties van de familie Wijtenhorst hebben
hier tot 1948 gewoond. Na de Tweede Wereldoorlog
kocht de gemeente Deventer het landgoed. In de jaren
’70 werd de Douwelerkolk opengesteld voor publiek.
Het beheer van de Douwelerkolk is erop gericht dat
de natuurlijke waarden behouden blijven en zich
verder kunnen ontwikkelen. In sommige delen grazen
Brandrode Maas- Rijn-en-IJssel-koeien. Andere
delen worden beheerd als natuurlijk bos en moeras.
Aanmelden bij Nienke Dijkstra,
dijkstra_nienke@hotmail.com of 06 36209854.
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Excursie Vragenderveen
Datum: Zondag 30 juni 2013
Tijd: van 10 tot 12 uur
Verzamelen: om 09.45 uur op het kerkplein van het
dorp Vragender
Excursieleider: Wim Mulder
Drie kilometer ten oosten van het Achterhoekse
kerkdorp Vragender, tussen Lichtenvoorde en
Winterswijk, ligt een uniek hoogveengebied. Het
bestaat uit hoogveen dat nog leeft. Het groeit aan. In
Nederland is er nog geen honderd hectare levend
hoogveen meer van over. Het Vragenderveen, dat
onderdeel uitmaakt van het Korenburgerveen, is 110
hectare groot. De Stichting Marke Vragender Veen
heeft daarvan "VaeneWaker" van 35 hectare in
eigendom en 46 hectare in beheer. Rond het veen ligt
een bufferzone die het eigenlijke veen moet
beschermen tegen de instroom van voedselrijk water,
dat schadelijk is. Het gebied wordt al meer dan vijftig
jaar met succes beheerd door de Stichting Marke
Vragender Veen, een agrarische
natuurbeschermingsorganisatie.

KNNV en IVN organiseren een gezamenlijke
excursie naar dit unieke gebied. Hier moet je geweest
zijn! Onze gids is Wim Mulder, lid van IVN Zutphen.
Hij is hier als gids kind aan huis. Wij gaan met Wim
op zoek naar bijzondere vlinders, libellen, amfibieën
en vooral planten. Dit is het enige gebied in
Nederland waar de Rijsbes groeit! Maar wat dacht u
van Klein bronkruid, Wateraardbei, Alpenrus,
Liggend hertshooi, allerlei soorten heides en de
Veenbes? Met Wim bestaat de mogelijkheid om ook
het veen zelf in te gaan. Ook weer iets dat je ooit
moet hebben meegemaakt, het veen golft voor je uit!
Niet iedereen zal dit tochtje met droge voeten
‘overleven’, maar wat maakt een natte broek uit, als
je zo intens ‘in het veen’ kan zijn? Dus laarzen mee
en/of goede schoenen die nat kunnen worden en
vergeet niet een handdoek voor bij de auto en
wellicht een schone broek.
Opgeven bij Nienke Dijkstra,
dijkstra_nienke@hotmail.com of 06 36209854
NB: maximaal plek voor 20 mensen, dus geef je snel
op!

Terugblik
Excursie Oude Begraafplaats aan de
Diepenveenseweg in Deventer
Donderdag 21 februari een wandeling gemaakt op de
Oude Begraafplaats in Deventer, al niet meer in
gebruik sinds 1918, nu een Rijksmonument.
De begraafplaats werd gebruikt van 1831 tot 1918. Na
verloop van jaren raakte deze plek wat in de
vergetelheid en verwilderde. De Stichting Oude
Begraafplaatsen Deventer (SOBD) onderhoudt nu deze
begraafplaats, inventariseert graven en doet herstel- en
onderhoudswerkzaamheden. Stichting Natuur Anders
doet het groenonderhoud. Deze begraafplaats is een
oase van rust midden in de stad. Vanaf enige afstand
lijkt het een volwassen gemengd bos, maar het is een
verzameling solitaire bomen waartussen zich
houtopslag ontwikkeld heeft. Door de variatie van
groen is de begraafplaats in trek bij diverse
vogelsoorten waaronder Ransuil, Goudvink en Fitis.
Ook vindt men er de Rode eekhoorn. De oudste
loofbomen zoals fraaie exemplaren van de Treurbeuk,
grillig gevormde acacia’s, eiken, esdoorns dateren uit
de tijd van de aanleg van de begraafplaats. In het
voorjaar bloeien er vele stinsenplanten. En het is een
prachtig biotoop voor allerlei mossen.
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Actueel
De KNNV Plantenwerkgroep in
2012
In Quadrifolia 2012-2 had ik de belofte gedaan om
langs de Zandwetering nog wat extra onderzoek te
doen naar het voorkomen van bijzondere soorten. Dat
hebben we in groepsverband in ieder geval diverse
keren gedaan waaronder op de avond van 6 juni en
wel het deel van de Zandwetering vanaf de kruising
Cröddendijk/Oerdijk richting het Noorden. Het staat
er in die tijd vol met Grote ratelaars en Rietorchissen.
Ennnnn… 1 exemplaar van Moeraszoutgras
(Triglochin palustris). Het duurde even voordat we
op deze soort uitkwamen, want een erg voor de hand
liggende soort die
in ons gebied
voorkomt is het
niet. Komt nog bij
dat, als je de soort
niet vaak ziet of
gezien hebt, het
niet 1-2-3 te
determineren is.
Links in ieder
geval een
afbeelding. Nogal
onbeduidend, maar
wel bijzonder, in
ieder geval in deze
buurt getuige de
gegevens in de
Nieuwe Atlas van
de Nederlandse
Flora.
Naast de Zandwetering zijn diverse andere gebieden
bezocht/bekeken waaronder de binnenstad van
Deventer en dan met name het terrein waarop de wijk
Hoornwerk gevestigd gaat worden (alias Eiland II of
Demter Park). Hier zijn o.a. exemplaren van de
Alsemambrosia (zie foto rechts), de Geelrode
naaldaar, de Groene naaldaar, Plat beemdgras en Late
stekelnoot te vinden. Allemaal soorten van pionier
situaties wat het Demter park natuurlijk in feite ook
is.
Een van de andere activiteiten die is ondernomen met
de Plantenwerkgroep van het IVN is de inventarisatie
van een kilometerhok bij Epse. In totaal zijn daar 152
soorten “gestreept” wat voor beide partijen reden is
om ook dit jaar weer 1 of meerdere km-hokken te
adopteren.
Ook in 2013 zal de PWG groep actief zijn, te
beginnen met diverse woensdag ochtend excursies in

maart om de geelsterren in Deventer wat beter in kaart
te brengen. De activiteiten zullen zich vervolgens
verplaatsen naar de avonduren zodra de daglengte dat
toe laat.
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u zich melden
via gw_hendriksen@zonnet.nl, dan plaats ik u op de
verzendlijst van de PWG KNNV Deventer. In dat
geval blijft u op de hoogte van de actuele planning.
Gerrit Hendriksen

De website KNNV Deventer
De afgelopen tijd zijn hier en daar verzoeken gedaan
om foto’s te plaatsen van de leden. Dat zijn
bijvoorbeeld foto’s van excursies (zie
http://www5.knnv.nl/afdeling-deventer/excursie-fotos)
of afbeeldingen die de moeite waarde zijn. Mocht u nu
foto’s hebben van uw eigen vondsten, of een goed
verhaal, of een project waarbij u betrokken bent dan
nodig ik u uit om mij daarvan op de hoogte te stellen.
Ik neem dan uw foto of verhaal op in de website. Een
link naar uw eigen natuur pagina kan natuurlijk ook.
Voor meer informatie, de Webmaster KNNV Deventer
(webmaster@deventer.knnv.nl).
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Nog 1 keer het jaar van de Bij …
2012 was het jaar van de Bij, naast overigens diverse
andere soorten zoals de Bever en …. Nou ja iedere
soortgroep heeft zijn eigen jaar van …
In 2012 heeft de KNNV op diverse manieren
aandacht besteed aan in ieder geval het jaar van de
Bij, met o.a. twee lezingen, waarvan zeker de lezing
van Jan Smit en Koos Biesmeijer op dinsdag 27
november zodanig van inhoud was dat er goed
inzicht is verkregen in de samenstelling van de
bijenfauna in en rond Deventer. Door uitreiking van
het rapport Wilde bijen in Deventer 2012 aan alle
aanwezigen waaronder wethouder Margriet de Jager
kan iedereen kennis nemen van de meer dan 100
soorten die in diverse terreinen zijn gevonden.
De lezing heeft gezorgd voor aardig wat publiciteit.
Als er gegoogled wordt op ‘Wilde bijen in Deventer’,

dan levert dat 23200 zoekresultaten op, een aantal waar
wel wat kanttekeningen bij te zetten zijn natuurlijk,
maar toch. In het zoekresultaat zijn diverse bronnen
van informatie te vinden. Geïnteresseerden kunnen het
rapport overigens nog opvragen via de De Ulebelt of
stadsecoloog Erik Lam (e.lam@deventer.nl). Naast de
publiciteit zou het natuurlijk wel heel erg mooi zijn als
de gemeente een aantal aanbevelingen uit de
rapportage gaat overnemen.
Verder zijn er landelijk natuurlijk verschrikkelijk veel
initiatieven geweest op dit gebied en een aantal mooie
publicaties, waaronder: zoekkaart wilde bijen (zie ook
www.zoekkaartwildebijen.nl); thema nummer
entomologische berichten (zie hiervoor www.nev.nl);
Natuur van Nederland – De Nederlandse bijen (o.a.
verkrijgbaar bij KNNV uitgeverij)
Gerrit Hendriksen

Verenigingszaken
Van de Voorzitter
Als ik dit schrijf, besef ik me dat dit het laatste stukje voor de convo is van mij als voorzitter. Ik wil alle leden laten
weten dat het lastig is om deze taak neer te leggen in de wetenschap dat de plaats in het bestuur vacant zal zijn. Ik
heb erover gedacht om mijn termijn met een jaar te verlengen, maar ik vrees dat het probleem dan niet is opgelost.
Dus heb ik besloten dat niet te doen.
Wel hoop ik dat de afdeling een uitweg vindt in de impasse, in welke vorm dan ook. Misschien dat er “oudgedienden” op de ledenvergadering komen die het bestuur daarmee kunnen helpen. Zelf zoeken we de oplossing in
het meer samenwerken met het IVN. Ik mag uit een recente ervaring vertellen dat dat heel goed kan uitpakken. Op
31 januari was er een gezamenlijk excursie bij Lankhorst, in de buurt van landgoed Boxbergen. De gidsen van het
IVN bereidden daar hun publiekswandeling voor, wij gingen mee op de gezamenlijke excursie. Een mooi stukje
Sallandse natuur in de winter, waar we nog aardige waarnemingen hadden, o.a. een paar soorten paddenstoelen en
de Wintervlinder. Vooral het landschap was onderwerp van het gesprek, dit komt in de wintertijd heel goed naar
voren. Ook liepen we langs een oud spoorlijntje, een mooi teken van de historie van het gebied. Hier kwam zeker
een van de doelen: natuurbeleving tot uiting, evenals de natuurstudie, want van elkaar hebben we ook weer dingen
geleerd. Ik denk dat we als verenigingen elkaar goed kunnen aanvullen en ik hoop dat beide afdelingen er voordeel
uit kunnen halen. Het IVN heeft verschillende werkgroepen, waar KNNV-ers zich goed bij zouden kunnen
aansluiten om hun kennis te delen.
Op 21 maart neemt de afdeling tevens afscheid van Bob Maks, Ria de Oude en Claire van Norel. Bob is als
voorzitter en penningmeester binnen de afdeling vele jaren actief geweest, vanaf deze plaats wil ik hem daarvoor
danken. De kas was altijd prima in orde en de ledenlijsten werden zorgvuldig bijgehouden. Ook dacht je actief mee
in onze bestuursvergaderingen, Bob hierbij mijn grote dank. Tegelijk met mij kwam ook Ria in het bestuur. Ze
heeft zich als secretaris zeer zorgvuldig aan die taak gewijd, de mail werkte prima en de leden die hiermee bereikt
werden, konden de activiteiten (bijna) niet missen. Ria, ook jij bedankt voor het vele werk dat je hebt gedaan,
vooral het tot stand komen van de nieuwe statuten heeft hoofdbrekens gekost, maar heeft een goed resultaat gehad.
Natuurlijk wil ik ook Claire bedanken voor haar bijdrage aan de Natuurhistorische Commissie. Als het op
praktische zaken aankwam, konden we op je rekenen. Een koekje bij de koffie, de sleutel van de Ulebelt. Ik hoop
dat je actief blijft in de afdeling, zeker omdat we je kennis omtrent paddenstoelen en mossen niet willen missen.
Tot slot wil ik de afdeling en de overgebleven en nieuwe bestuursleden veel wijsheid wensen voor de toekomst.
Natuurlijk blijven Herman en ik actief binnen de club. Ik dank iedereen die mij vertrouwen heeft gegeven om de
taak als voorzitter te mogen doen en spreek de wens uit dat er een mooie afdeling, eventueel samen met het IVN,
mag blijven.
Klaske ten Grotenhuis
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Uit de Beleidsraad van februari
2013
De Beleidsraad is het orgaan van de KNNV waarin
de afdelingen zijn vertegenwoordigd. Vanaf dit jaar
zal ik daar niet meer vertegenwoordigd zijn, ik heb
het Bestuur van de afdeling voorgesteld Herman ten
Grotenhuis te vragen die taak op zich te nemen.
Herman is landelijk penningmeester en in die
hoedanigheid is hij op de vergaderingen van de BR
aanwezig.
In de laatste Beleidsraad is het landelijk project van
de KNNV aan de orde geweest, ook bekend onder de
titel: Haal meer natuur in je tuin. Behalve het
mooie boekje “Tuinieren met (wilde) dieren” met
allerlei tips over hoe je kleine diertjes in je tuin kunt
onderbrengen, zijn er op landelijk niveau en binnen
de afdelingen allerlei initiatieven. Zo is het voorstel
om in het weekeinde van 25 en 26 mei een soort
tuintelweekeinde te houden, hierover komt nog
informatie en waarschijnlijk een tellijst. Misschien
komt er een Zoekkaart, er komen folders om uit te
delen en het publiek te betrekken bij het thema. Zelf
zouden afdelingen een cursus kunnen organiseren,
onze afdeling heeft het plan dit te realiseren in het
najaar. Het is een inspirerend thema waar veel
belangstelling voor bestaat en waar de KNNV
misschien nieuwe leden mee zou kunnen trekken.
Op 20 april wordt in Zwolle de botanische dag
georganiseerd. Jarenlang is deze dag opgezet door de
Veldbiologische Commissie, nu heeft het landelijk
bestuur de organisatie op zich genomen. Via de
Nieuwsbrief worden de afdelingen op de hoogte

gesteld. Het is een dag met veel uitwisseling van
kennis via allerlei sprekers die een voordracht
verzorgen. Let op de aankondiging!

KLASKE, BEDANKT !
Tijdens de laatste ledenvergadering werden er drie
aftredende bestuursleden door jou in het zonnetje
gezet. Als aftredende voorzitter kun je natuurlijk niet
jezelf bedanken. Ook al ben ik heel lang niet
aanwezig geweest bij het KNNV gebeuren, ik ben
nog steeds op de hoogte van alles wat er reilt en zeilt.
Klaske, ik ken je al heel erg lang en ik weet dat je
alles waar je aan begint zeer serieus neemt. Je zet je
voor de volle 100 % in en zal alles doen om je taak
zo goed mogelijk te vervullen.
Ik weet bijv. dat je alle e-mails die binnenkomen,
altijd beantwoordt (niet iedere voorzitter doet dat!).
Niet alleen de grote serieuze problemen maar ook de
kleine minder belangrijke mailtjes worden door jou
beantwoord. Je laat blijken dat je de mensen serieus
neemt. Mooi, hoor !
Ook al ben je nu “voorzitter af”, ik weet zeker dat je
nog wel eens een excursie zal leiden.
Ik denk dat alle leden die op de vergadering aanwezig
waren, het met mij eens zijn dat je een extra
applausje verdient voor al het werk dat je hebt verzet.
En wat de toekomst betreft: doe zo lang mogelijk,
samen met Herman, leuke dingen, zowel privé als bij
de KNNV.
Corrie Ossebaard

Colofon
KNNV in vogelvlucht
- Donderdag 4 april 2013, 19.30 uur. Lezing over
gierzwaluwen door Ronald Boerkamp
- Zondag 7 april 2013, 10 uur. Excursie Stinzenflora,
Hackfort, Vorden
- Zondag 21 april 2013, 10 uur. Sporenexcursie o.l.v.
Annemarie van Diepenbeek, Oxe gem. Deventer
- Donderdag 16 mei 2013, 14.00 uur tot 15.30 uur.
Kleine excursie Heemtuin, 'Veermans Hof IJsselflora',
aan de Bongerd in Wijhe
- Donderdag 30 mei 2013, 14.00 uur tot 15.30 uur.
Kleine excursie Leusveld o.l.v. Henny Wassens en
Dick Steenstra
- Zondag 9 juni 2013, 10 uur. Excursie Douwelerkolk
o.l.v. Eefke van Schaik en Nienke Dijkstra
- Zondag 30 juni 2013, van 10 tot 12 uur. Excursie
Vragenderveen o.l.v. Wim Mulder

Sluitingsdatum voor kopij
Quadrifolia nummer 3 van 2013 zal eind juni
verschijnen. Kopij graag inleveren vóór 7 mei 2013
bij Nienke Dijkstra, Wiebengapad 5, 7425 AR
Deventer of dijkstra_nienke@hotmail.com
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