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Van het bestuur 
We zijn inmiddels al ruim een jaar verder in een tijd, die ons nog lang zal heugen en die ook 
misschien/hopelijk tot andere inzichten zal leiden. Zoals we allemaal weten zijn we ‘er wel klaar 
mee’ en willen we graag terug naar een zeker normaal. Maar wat is normaal. Zaten we al niet 
boven normaal?? 
 
Maar goed, even terug naar onze natuurvereniging, die zoals ik al eerder heb geschreven gelukkig 
buiten – coronaproof – nog wel het nodige heeft kunnen uitrichten met onze werkgroepen 
Heemtuin/Beleefbos en Landschapsonderhoud. Natuurlijk, al onze leuke binnen-activiteiten 
(cursussen, lezingen et cetera) hebben geen doorgang kunnen vinden.  
Spijtig, maar er komt gelukkig weer meer perspectief. 
 
Wat dat betreft staan we met onze vereniging voor belangrijke ontwikkelingen, waarbij de beoogde 
bouw van het Natuur- en Educatiecentrum in 2021/2022 de hoogste prioriteit heeft. We zullen jullie 
daarover op de aankomende ledenvergadering op woensdag 16 juni aanstaande bij Buitenplaats 
De Houtmaat graag bijpraten.  
Op zaterdag 29 mei heeft dan al het uitgestelde NL Doet plaatsgevonden, waarbij we onder 
andere het Stork Nus een mooie plek in de Heemtuin hebben gegeven.  
Op de Open Zondag 13 juni vindt weer de jaarlijkse Nationale Slootjesdagen plaats. In de poel en 
misschien ook wel in de naastgelegen sloot kan hopelijk weer volop worden ‘geschepnet’ naar 
verschillende waterdiertjes. We zullen onze Pietske daarbij zeker missen!  
Zaterdag 19 juni stellen we onze Heemtuin/Beleefbos open voor belangstellenden in het kader van 
de Hans Grootenhuis vrijwilligersprijs van Natuur- en Milieu Overijssel, een prijs voor lokale 
(bewoners)initiatieven natuurbeheer. Ook ons project is hiervoor genomineerd! Zie ook 
https://groenbezig.nl/verhalen-uit-het-veld.  
In de loop van juni zal ook nog aandacht worden geschonken aan de totstandkoming in het 
Beleefbos van het bijzondere bijenhotel de ‘Zwienenbergheuvel’, waar onze schoolpartner VSO  
't Korhoen met haar leerlingen zo hard aan heeft gewerkt. Het is een prachtig resultaat geworden! 
 

https://groenbezig.nl/verhalen-uit-het-veld
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Laten we genieten van de komende zomerperiode en ik hoop jullie te treffen op onze Algemene 
Ledenvergadering, op een open zondag in de Heemtuin of tijdens één van onze gezellige 
natuurwerkochtenden!  
Kom en loop gezellig langs en geniet van onze prachtige locatie in het Stadspark Weusthag, 
groene groeten 
Rewert Wolthoff 
voorzitter IVN Hengelo 
 

 

Werkgroep Communicatie 
 
Houd je van ons? Vind je ons goed?  
Like ons dan op Facebook. Tik in: ivnhengelo  
 

 
Op het moment van dit schrijven zijn weer enkele versoepelingen mogelijk, wat inhoudt dat onze 
activiteiten uitgebreid kunnen worden. 
De geplande buitenactiviteiten waren al mogelijk en ook binnen is meer toegestaan.  
Dat houdt in dat wij elkaar weer kunnen zien, allereerst op onze ledenvergadering en natuurlijk 
sowieso tijdens de openingstijden van de heemtuin en de open zondagen. 
Het zal fijn zijn elkaar weer te zien gezond en wel.  
De natuur laat zich door de vochtige meimaand uitbundig zien alsof het wil zeggen, kijk mij nou. 
Het is echt genieten buiten! 
Genieten wordt het ook weer in de heemtuin. Komt u eens kijken naar de thema’s die voorbereid 
zijn. Er staan goede informatiepanelen en de tuin bloeit als nooit tevoren. 
 
Heel veel plezier met het genieten van de mooie natuur in en rond Hengelo. 
Ria ter Braake 
 

 
Werkgroep Beleefbos  
Onze werkgroep is het hele jaar door wekelijks aan de slag, in elk geval op dinsdagmorgen van 
9.00 -12.00 uur. We onderhouden, beheren en ontwikkelen in Beleefbos Weusthag vooral de 
natuurlijke speelplekken. We ontwikkelen er ook de vele graslanden tot steeds bloemrijkere zones 
en het bomige gedeelte langzaamaan tot een echt voorjaarsbos.  
 
De maand mei was bar en boos als het om de temperatuur of de regenval gaat. Gelukkig hebben 
we met onze groep meestal door kunnen werken. De app Buienalarm is hierbij een fantastische 
hulp. En… hoeveel water er ook valt, de heemtuin en het beleefbos staan niet meer blank. De 
bodem is na zes jaar zo goed doormolt, doorpiert en doorwortelt, dat het water ondanks de lemige 
bodem vrij snel wegzakt of nog even in de ‘goten’ achterblijft. En verder: 

 De stagiaires van VSO ’t Korhoen hebben het bijenhotel, de zogenoemde 
Zwienenbergheuvel, prachtig hersteld en gerenoveerd. 

 Ook hielpen ze mee het een meter diepe gat graven voor het ooievaarsnest in de heemtuin 
en staken ze hun handen uit de mouwen om het onderstel daarin verticaal te helpen zetten. 

 Zij verfden ook de twee extra afvalbakken in onze tint grijs; en daarna natuurlijk die zware 
krengen nog plaatsen ook. 

 Na de vakantieperiode hebben ze nog de stammenbrugbouwsels uit de sloot verwijderd. 

 Een groot aantal van de nieuwe knotwilgen (beter is: te knotten wilgen) pootten ze langs de 
beek; daarbij werd enorm veel puin opgegraven door deze jonge archeologen. 

 En niet te vergeten: ze verrichtten het grondwerk voor het aanhangerpad naar de 
mestopslag. 

 In het IKEA-compensatiebosje naast de Houtmaat lopen de afgezette Elzen (vorige winter) 
heel mooi uit; dat wordt een mooi elzenhakhoutbosje 

 Zo mooi, dat we er alvast een zwerfpad door hebben gelegd. 

 De vijf zware berken, die na het hakwerk nog in de sloot lagen hebben we naar betere 
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oorden verplaatst. 

 De Slingerbeurs (digitaal) leverde ons een lading stammen op, een lading houtsnippers, 8 
kuub bladferment en weer het noodzakelijke akkerfreeswerk in september. Een lading 
zwart zand, straks nodig voor de verfraaiing van het middenplein, laat nog op zich wachten. 
Zwarte grond mag niet zomaar vervoerd worden. 

 De duizenden gepote bollen (Boshyacinth, Narcis 
en Lenteklokje) hebben het geweldig gedaan. Dat 
wordt volgend jaar nog mooier. Daslook en 
Knikkende vogelmelk hebben helaas hun draai nog 
niet echt gevonden. 

 In de heemtuin en het beleefbos hebben we onder 
andere Meidoorns en Hazelaars gedund. De 
meeste vonden een mooie nieuwe plek, zoals 
achter de beleefboszitbanken. Drie Hazelaars 
‘dachten’ een mooie plek te hebben gevonden 
langs de zandweg. Mis. Bij de aanleg van de korte 
paardenroute voor manege de Kapberg werden ze 
radicaal en met groot geweld weggehakseld. 

 Gildebor leverde ons twee keer een partij stammen 
om de natuurspeelplekken op peil te houden of uit 
te breiden. De eerste levering bestond vooral uit 
dikke Berken. Daar hebben we Scouting Cunera-
Marcellinus blij mee kunnen maken. Gelukkig 
kwam later een prachtige partij eikenstammen. Die 
zijn aanzienlijk duurzamer. 

 Soms hebben mensen geel zand over. Ook nu weer. Dat kunnen we altijd mooi gebruiken 
voor ons speelstrandje. 

 Tussendoor bereidden we ons machinepark voor op hun taak. Vet in de lagers, olie 
verversen, luchtfilters wassen. Alleen onze mulchmaaier stokte. Gelukkig hebben we sinds 
kort een puike technische man. Hij kwam tot de 
slotsom: nieuw luchtfilter en misschien de bougie… 
en verdraaid, het draait weer. 

 Al gezien die ‘Verboden toegang tussen zonsonder-
en zonsopgang’? Er was nogal wat rumoer en meer 
op de parkeerplaatsen. Nu kunnen de Boa’s pas 
handhaven. 

 En het ooievaarsnest is fase-1 gepasseerd. Het 
nest is klaar, de palen staan halfhoog. De nestbasis 
was enkele jaren geleden een rekwisiet van de 
theatervoorstelling Stork Nus. Toch een mooi 
vervolg. Helaas staat het nog te ‘vers’ in de natte, 
lemige grond om het bij NLdoet helemaal rechtop te 
zetten. Het Oranjefonds organiseert jaarlijks deze 
landelijke vrijwilligersdag. Zij financierden de 
nestpalen en de bevestigingsmaterialen. En 
wilgentakken hadden we zelf in overvloed. 

 Sinds enkele weken zijn ook enkele statushouders 
via Wijkracht actief in de heemtuin en het 
beleefbos. Welkome hulp en aardige gasten. 

Wat ik maar weer wil zeggen: het beleefbos, elke dag mooi, elke dag anders en altijd wel wat te 
doen (ook voor ons). 
Herman Mulder 

 

 
Werkgroep cursussen 
Er zijn nog geen activiteiten gepland. 
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Werkgroep Educatie 
Eind mei zijn we met de werkgroep weer bij elkaar geweest. De plannen voor 2021 kwamen ter 
tafel. 
Met inachtneming van de coronamaatregelen zijn de Open Zondagen vanaf mei weer van start 
gegaan. We hebben ervoor gekozen de thema’s van 2020 te herhalen.  

 In mei: Voorjaarsbloemen 

 In juni: Water 

 In juli: Eetbare planten 

 In augustus: Vruchten en zaden  
De bijbehorende informatie wordt elke maand aangepast en is te lezen op de verwisselbare 
borden en op het huisje achter in de heemtuin. Om meer kinderen naar de heemtuin te lokken, 
willen we wat leuke jeugdactiviteiten ontwikkelen. In de persberichten zullen we daar dan ook 
aandacht aan besteden. 
Ondanks het koele, natte en winderige weer in mei kwamen er toch aardig wat bezoekers. De 
mensen weten ons steeds beter te vinden en velen spreken hun waardering uit.  
Op enkele plekken na (waar we op dit moment geen beheerder voor hebben) ligt de tuin er mooi 
bij, frisgroen en veel bloeiende planten in de stinzentuin. 
Zondag 13 juni is weer de IVN Slootjesdag. Van het landelijk bureau hebben we een mooi pakket 
ontvangen met onder andere informatie over wat er leeft in de sloot, zoekkaarten waterdiertjes, 
loepjes en een diploma. Normaal gesproken staan er twee mensen ingepland bij een open 
zondag. Dan, 13 juni, zijn er zeker meer nodig. Er hebben zich vijf mensen gemeld. Die moeten 
het wel aankunnen. Mocht iemand nog graag willen helpen, kom gerust langs. 
Marjo Mulder 
  

 

Werkgroep Heemtuin 
DE STINZENTUIN 
Eindelijk is het lente. In de heemtuin staat de stinzentuin volop in bloei. 
De grond op deze plek bevat verschillende grondsoorten. Geel zand, zandgrond, leem en oude 
zeeklei. Het stukje loopt een beetje af richting sloot. In de winter is het er nat maar nog niet zo dat 
er planten of bollen wegrotten. Zomers droogt de grond tijdens hete periodes erg uit, de leem en 
klei worden heel hard. Toevoegen van bladcompost, kalk(schelpengrit) en voedingsstoffen in de 
vorm van (bio)mest elk jaar zorgen voor verbetering. 
 
Biotoop van stinzenplanten moet rijk zijn aan kalk en humus. In de lente tijdens het groeiseizoen 
is er vocht genoeg en kunnen schimmels optimaal groeien. Schimmels vormen met plantenwortels 
een samenwerking waardoor planten vocht en mineralen kunnen opnemen. Mineralen worden 
vrijgemaakt door bacteriën die daar kalk voor nodig hebben. Mieren zijn belangrijk voor 
zaadverspreiding, en hebben een rulle bodem nodig. Mollen, woelmuizen, mieren en wormen 
zorgen dat de kalk en humus extra snel afgebroken wordt. Bewerken van de grond is belangrijk om 
een goed milieu te creëren. 
 
Stinzenplanten zijn planten die meestal uit een bol, knol en wortelstokken groeien. Omdat veel 
bol- en knolgewassen uit verre, zuidelijke bergachtige streken komen bloeien ze nog voor er blad 
aan de bomen komt, of op plekken met wat schaduw in gras of zonnig gelegen randen langs 
paden. Na de bloei en als er voldoende voeding in de bollen is opgeslagen sterven ze af. Planten 
werden verzameld voor hun geneeskrachtige werking of omdat men ze mooi vond of lekker vond 
ruiken. Denk hierbij aan kruisridders en rijke mensen die reisden en bollen, knollen en 
wortelstokken makkelijk konden meenemen. 
Overigens de term ‘stinzenplanten’ werd pas rond 1930 geïntroduceerd maar aandacht voor deze 
planten was er al vanaf ongeveer de achttiende eeuw. 
 
Stins is de Friese benaming voor een stenen huis. In de middeleeuwen bouwde men bij 
boerderijen van leem of hout, stenen (bewoonbare) torens op kunstmatige heuvels (mottes) 
omringd door een gracht van waaruit men zich goed kon verdedigen. Bij onheil kon men er zich 
terugtrekken. In Nederland, N- Frankrijk en Engeland stonden overal van deze stenen huizen. In 
Groningen worden ze borg genoemd. Elders donjon, in Frankrijk Chateaux à Motte(heuvel) en in 



Nieuwsbrief – juni 2021 

 - 5 - 

Engeland motte and bailey castles. Later toen de verdediging niet meer nodig was werden de 
Stinzen omgebouwd of afgebroken en bouwde men landhuizen met daarbij mooi aangelegde 
tuinen. 
Deze, meestal strakke, tuinen werden intensief onderhouden. Later kwamen landschapstuinen in 
de mode en werd er langzamerhand minder onderhoud gepleegd omdat het anders te duur werd. 
Hierdoor ontstond het idee van ‘wild gardening’ waarbij bol- en knolgewassen mochten 
verwilderen. Door de planten zich steeds meer op autonome wijze te laten ontwikkelen verdwenen 
veel bol- en knolgewassen op de arme zandgronden (bijvoorbeeld Noord-Brabant, Salland, Twente 
en rond Winterswijk). Op kleigrond hadden ze meer kans te overleven. 
 
Stinzenplanten worden onderverdeeld in verschillende groepen 
In het boek van Bakker en Boeve worden de stinzenplanten in Nederland onderverdeeld in 
Regionale, Nederlandse en Exotische stinzenplanten met daarbij begeleidende planten. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
                 Gele anemoon                Bostulp                    Gevlekte aronskelk 
 
Enkele voorbeelden uit de stinzentuin op de heemtuin: 
Regionale stinzenplanten (Het natuurlijk areaal omvat een deel van Nederland en 
Midden-Europa): 

 Wilde Narcis (Narcissus pseudonarcissus subsp.pseudonarcissus) 

 Gele anemoon (Anemone ranunculoides) 

 Gevlekte aronskelk (Arum maculatum) 
 
Nederlandse stinzenplanten (een groep planten die volledig zijn ingeburgerd of oorspronkelijk 
inheems maar in natuurlijke milieus zijn uitgestorven): 

 Boerencrocus (Crocus tommasinianus) 

 Sneeuwklokje (Galanthus nivalis) 

 Bostulp (Tulipa sylvestris) 
 
Exotische stinzenplanten: (van deze planten ligt het natuurlijk areaal ver van Nederland) 

 Glanzend sneeuwklokje (Galathus ikariae) 

 Stinkend nieskruid (Helleboris foetidus) 

 Damastbloem ((Hesperis matronalis) 
 
     
 
 
 
 
 
 
     
                      Vogelmelk       Dagkoekoeksbloem      Daslook 
 
Begeleidende planten (deze planten komen zowel buiten als in stinzenmilieus voor en zijn 
oorspronkelijk inheems die zich spontaan hebben gevestigd):  

 Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellaum s.l.) 

 Dagkoekoeksbloem (Silene dioica) 
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 Bosanemoon (Anemone nemorosa) 

 Kruipend zenegroen (Ajuga reptans) 
 
Een uitgebreid overzicht van bovengenoemde planten kun je vinden in: 
Titel:  Stinzenplanten 
Door:  Piet bakker, Evert Boeve, Natuurmonumenten 
Uitgeverij: Terra 
 
Titel:  Stinzenflora in Fryslân 
Door:  Landschapsbeheer Friesland 
Uitgeverij: Friese pers boekerij 2008 
 

 

Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag  
Zaterdag 2 mei 2021 
Oh wat zou het weer slecht zijn, de voorspellingen waren zeker niet oké. Om 8.00 uur stipt ging de 
wekker en naar buiten kijkend had ik het gevoel dat we een prachtige ochtend zouden gaan 
krijgen. 
We zouden aan de slag gaan langs het voetpad aan de zuidzijde van de Houtmaatvijver. Uit 
praktisch (een vorige keer heb ik mijn auto beschadigd op het voetpad mmmm, vandaar ) 
oogpunt verzamelden we ons op de parkeerplaats van de Heemtuin/Beleefbos. De zon begon zich 
al redelijk te tonen. Het was een geweldige opkomst van wel elf mensen, inclusief een 
gaststagiaire in de naam van Martin, dit was voor velen na een lange afwezigheid weer een fijn 
weerzien.  
In een lange stoet op weg, met het gereedschap, naar het voetpad. Waarbij er in de loop van het 
jaar weer een flinke groei van de braam zichtbaar was. Maar ook de door ons, enkele jaren 
geleden, aangeplante stinzenbollen en bosplanten als de tongvarens en smeerwortel.  
Twee zaken moesten we aanpakken. De vele gedumpte rotzooi maar zeker ook het weghalen van 
de braam. Een zware en soms pijnlijke klus. De braam had zich om vele struiken heen geslingerd 
en op sommige plekken was de bodem onder de braam al niet meer begroeid.  
Standaard dronken we om 10.30 uur de gebruikelijke koffie. En dit keer was de koek verzorgd door 
Wil en Albert. Er was wel enige uitleg nodig wie nu de heerlijk cake had gebakken. Maar volgens 
insiders had Albert alleen geholpen bij het aflikken van de deeggardes.  
Ronde twee na de pauze is toch altijd even wennen. Pakken we nog een nieuw gedeelte of ruimen 
we eerst onze ‘humus’ van de eerste ronde op. Dan toch maar een nieuw gedeelte aanpakken. En 
ja uiteindelijk werd een groot stuk afgerond en konden we op een aantal plekken de rillen stevig 
ophogen. Tevreden met ons werk keken we terug op een prachtige ochtend met een lentezon en 
vele mooie verhalen en liepen we terug naar de Heemtuin. 
En ja hoor het scherpe oog van Walter zag een holenduif in een van de nestkasten tegenover de 
ingang van de Heemtuin. Tsja een houtduif en tortelduif ken ik wel maar de holenduif? 
Wat blijkt dat de duiven het hele jaar in ons land aanwezig zijn. De holenduif wordt ongeveer 28 tot 
32 cm lang en heeft een spanwijdte van 60 cm. De veren zijn blauwgrijs, bij de weerszijden van de 
hals een opvallende zeer herkenbare groene glanzende vlek en een borst van bleek oranje en de 
roep een heel helder ‘hu ru’. Niet echt een zangvogel dus. En zoals de naam al doet vermoeden 
zijn het zogenaamde holenbroeders, zij gebruiken holtes in bomen, nestkasten, oude gebouwen 
dan wel konijnenholen.  

 
 
Tsja toch weer leuk en leerzaam z’n ochtend samen 
met aardige mensen in de natuur.  
 

 
Tot de volgende keer en met een natuurgroet. 
 Peter Leeuwerink  
 
 
Foto: Walter van Dijk 
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NLdoet op 29 mei in Heemtuin en Beleefbos Weusthag 
was een succes. Goede hulp van de Mixed Lions, een fijne 
sfeer, goede koffie, heerlijke soep en... heel veel werk 
verzet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Natuurmomentje   

 
 
Natuurlijk ontzettend mooi, onze torenvalken, de groene 
specht, die vier putters, de vele boerenzwaluwen… maar de 
laatste weken huist er een paartje mandarijneenden in de 
poel van onze heemtuin. Vaak zitten ze ook op de stam bij 
het strandje in het beleefbos. Wat een mooie kleurentekening 
heeft het mannetje. Prachtig.  
Herman Mulder 
 
 
 

 

 
Op de landelijke website van het IVN: 
Groene Jaarkalender 2021 | IVN 
 
Op de website Nature Today: 
Wat motiveert groene vrijwilligers 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27393 
 
Door vrienden werden we geattendeerd op de bomenkap van Landschap Overijssel rondom 
Ootmarsum. Zij hadden een mail gestuurd met hun bezwaar en kregen een keurig antwoord terug. 
Op de website van het Landschap staat een goede verklaring: 
https://www.landschapoverijssel.nl/bomenkap 
 

 

Vacatures 

Ben jij graag actief en houd je van lekker buiten werken in de natuur? Vind je het gezellig om 
samen te werken met andere tuinliefhebbers…. dan kom je bij onze heemtuingroep helemaal aan 
je trekken. Je helpt onze heemtuin mooi te houden met typisch Twentse landschapselementen en 
planten. En door jou kunnen heel veel mensen daarvan genieten. Een natuurkenner hoef je daar 
overigens beslist niet voor te zijn.  
Wat ga je doen? Je onderhoudt samen met anderen de tuin en het gereedschap. Je wint zaden 

https://www.ivn.nl/groenejaarkalender2021
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27393
https://www.landschapoverijssel.nl/bomenkap
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en ontvangt soms bezoekers. Al doende leer je meer over de natuur en het landschap en kun je 
dat delen met anderen. Je kunt ook leren boeiende verhalen te vertellen over natuur, landschap en 
milieu. Je ontmoet een leuke club mensen, die jou begeleidt waar nodig. Er zijn boeiende 
cursussen en je bent natuurlijk verzekerd.  
 
Hoe meer je weet, hoe meer je ziet, hoe meer je geniet: Beleef de Natuur. 
 
Vacatures Heemtuin Weusthag, echt iets voor jou!  
1. Vrijwilliger voor het verzorgen van onze Verftuin, 1 dagdeel per week 
2. Vrijwilliger voor het mede verzorgen van onze Kweekhoek ,1 dagdeel per week 
3. Vrijwilliger voor het verzorgen van de Medicinale tuin, 1 dagdeel per week 
4. Vrijwilliger voor het onderhouden van onze vijver en onze poel, 1 dagdeel per week 

 
A G E N D A  

 

juni zo  6, 13, 20 en 27  
Open Zondag Heemtuin* van 13.00 – 16.00 uur 
Thema: Water 

 zo 13 Landelijke Slootjesdag van 13.00 – 16.00 uur 

 wo 16 Algemene ledenvergadering IVN Hengelo om 19.30 uur bij 
Buitenplaats de Houtmaat, Houtmatweg 9, 7556 PC Hengelo 

    

juli zo  4,11, 18 en 25 
Open Zondag Heemtuin* van 13.00 – 16.00 uur 
Thema: Eetbare planten 

    

augustus 
 

  1, 8, 15, 22 en 29 
Open Zondag Heemtuin* van 13.00 – 16.00 uur 
Thema: Vruchten en zaden 

 za 
zo 

28 
29 

Kwekerijdagen / tuinfair, beide dagen van 10.00 tot 16.00 uur  
Bij Fahner, Hengelosestraat 10, 7561 SG Deurningen 

 
Locatie: Heemtuin Weusthag, van Alphenstraat 15A (achter de ijsbaan), 7556JT Hengelo 
 
 
Werkgroep Beleefbos: elke dinsdagmorgen wordt er van 9.00 – 12.00 uur gewerkt. 
 
Werkgroep Heemtuin - de heemtuin is geopend: 
Dinsdag:   9.00 – 12.00 uur (maart t/m oktober) 
Woensdag: 19.00 – 21.00 uur (mei t/m/ augustus) 
Zaterdag:   9.30 – 12.00 uur (maart/april en september/oktober) 
Zondag: 13.00 – 16.00 uur (mei t/m/ augustus) 
 
Werkdagen Werkgroep Landschapsonderhoud: 
Eerste zaterdag van de maand, behalve juli en augustus. 
Voor alle data geldt: van 9.30 – 12.00 uur, ergens in het Weusthag, info volgt na aanmelding. 
Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden via landschapsonderhoud@ivnhengelo.nl   
Voor alle werkochtenden van de werkgroep Landschapsonderhoud geldt: 
Zelf laarzen en handschoenen meenemen, voor gereedschap en koffie wordt gezorgd. 
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Ledenadministratie: Ria ter Braake,  
Parelmoervlinder 2 
7559 EB Hengelo, tel. 074 277 15 33 
e-mail: ledenadministratie@ivnhengelo.nl 
 
De minimale contributie bedraagt € 24,00 
huisgenootleden   € 14,00 
donateurs    € 15,00 
(bedragen voor 2021) 
Degene die NIET via automatische incasso betalen,  
betalen € 1,00 extra aan administratiekosten 
 
Het gironummer van IVN afdeling Hengelo  
is NL 22 INGB 0001135397  
 
Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd  
op de dag van aanmelding.  
Afmeldingen uiterlijk een maand voor deze datum. 
Voor verder informatie hierover:  
ledenadministratie@ivnhengelo.nl 
 
Website: https://www.ivn.nl/hengelo 

Facebook: zoek op IVN Hengelo en like ons.  
Instagram: ivnhengelo 
 
 
Ledenmutaties:  
Nieuwe leden: 

Mevr. Paulien Koning- ter Heege, Hengelo 
Mevr. Josien Zoer, Hengelo 
 
Afmeldingen: 
Adri van den Berg, Hengelo 
 
wegens overlijden: 
Mevr. Pietske de Boer, Hengelo 
 
wegens verhuizing naar Rotterdam: 
Mevr. T. Versluis- Tieleman 
 
Om privacy reden worden hier geen adressen meer 
vermeld.  

 
 
 

Het volgende DigiDuizendblad verschijnt half september 
Kopij inleveren: uiterlijk 1 september naar: redactie@ivnhengelo.nl 

 

COLOFON  

IVN afdeling Hengelo 
Sinds 1960, voortgekomen uit de 
Natuurbeschermingswacht 
opgericht op 14-7-1947 
 
Bestuur  
Voorzitter:  
Rewert Wolthoff, tel. 074 277 83 82 
e-mail: voorzitter@ivnhengelo.nl 
Secretaris: 
Vacant 
e-mail: secretaris@ivnhengelo.nl 
Penningmeester: 
Willy van Diepen, tel. 074 243 74 88 
e-mail: penningmeester@ivnhengelo.nl 
 
Werkgroepen – coördinatie 
Beleefbos: 
Herman Mulder, tel. 074 277 32 73 
e-mail: hermanmulder17@gmail.com 
Communicatie: 
Ria ter Braake, tel. 074 277 15 33 
e-mail: communicatie@ivnhengelo.nl 
Cursussen: 
Marjo Mulder, tel. 074 277 32 73 
e-mail: marjomulder23@gmail.com 
Educatieve activiteiten 
Willy van Diepen, tel. 074 243 74 88 
e-mail: lwvandiepen@home.nl 
Heemtuin: 
Anneke de Jong, tel 074 243 03 87 
e-mail: dejong.anneke@kpnmail.nl 
Landschapsonderhoud Weusthag: 
Peter Leeuwerink, tel. 0623 830 526 
mail: landschapsonderhoud@ivnhengelo.nl 
Natuurwandelingen: 
Vacant 
tijdelijk e-mail: voorzitter@ivnhengelo.nl 
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