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Van het bestuur 
We zijn bijna een jaar verder nadat we in 2020 rond deze tijd werden geconfronteerd met een 
virus, dat ons gehele leven op de kop zou gaan zetten. Contacten werden lastiger, bijeenkomsten 
gingen niet door, wandelen in je eentje of met z'n tweeën dan kon dan nog.  
 

Toch fijn dat we een natuurvereniging zijn, waardoor we onze belangstelling voor de natuur 
eigenlijk nog steeds wel in de praktijk hebben kunnen toetsen. Een natuur, die gewoon zijn gang 
gaat en zich niet door welk virus dan ook laat beïnvloeden of het moet uiteraard eentje uit haar 
eigen geledingen zijn zoals bijvoorbeeld het vogelgriepvirus. 
  
Op de Heemtuin en in het Beleefbos zullen binnenkort ongetwijfeld weer de eerste knoppen van 
bomen en struiken uitlopen, hopen we dat van de bijna 4000 gepote bollen er het nodige zal 
opkomen en is de torenvalk in het Beleefbos ook al weer gesignaleerd!  
Dat is het mooie van natuur, dat sterft af en keert weer terug. Ik hoop van ganser harte dat we met 
enkele versoepelingen van de corona-maatregelen straks in mei/juni weer het nodige kunnen 
ondernemen. Het zou toch fijn zijn als we op de Open Zondagen weer de Heemtuin aan diverse 
belangstellenden kunnen tonen. Als je ziet wat er op mooie zonnige dagen inmiddels in het 
Beleefbos aan gezinnen, koppels et cetera op genoeglijke wijze recreëert dan mogen we als IVN 
Hengelo trots zijn op wat we daar hebben gerealiseerd.  
 

Samen als IVN-leden werken we weer toe naar hopelijk een mooi seizoen, dat maar beter mag 
verlopen dan afgelopen jaar. 
Rewert Wolthoff, voorzitter 
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In memoriam Pietske de Boer 
Eind januari kregen wij het bericht dat Pietske na een kort ziekbed was overleden. Die mededeling 
kwam voor ons toch nog vrij onverwacht. Immers een tijdelijke verhuizing wegens renovatie van 
haar flat in 2019 en een gebroken heup in coronatijd had zij redelijk goed doorstaan.  
Pietske kwam binnen in 1992 via contacten bij het Nivon. Jarenlang was ze lid van de werkgroep 
schoolactiviteiten. Ze hielp mee met de organisatie en tijdens de lessen in de heemtuin wist ze de 
kinderen te boeien met haar kennis. Waterdiertjes waren haar specialiteit. Veel kinderen kenden 
haar van de heemtuin. Op straat werd ze nogal eens begroet met ‘ha, mevrouw van de heemtuin’. 
Dat vond ze prachtig.  
Ze heeft tot en met de laatste Slootjesdag (2019) nog altijd enthousiast meegedraaid tijdens de 
Open Zondagen en themadagen. Je kon altijd een beroep op haar doen.  
Naast deze activiteiten was zij een enthousiast deelnemer van onze wandelingen en cursussen. 
Ze kwam vaak in de heemtuin op bezoek tijdens de werkdagen en Open Zondagen. Het was haar 
vaste wandelrondje. 
Het was fijn dat wij de online uitvaart konden volgen om zo waardig afscheid van haar te nemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
In het nieuws deze dagen: boswachters maken zich zorgen om de drukte in onze natuurgebieden! 
Door de vele wandelaars dreigen de broedgebieden verstoord te raken.  
En ja, het is druk in onze wandelgebieden. Sommige kinderen lopen buiten paden en honden 
lopen los. Maar dat is niet de bedoeling in de beschermde natuurgebieden als het Lonnekermeer. 
Een grote taak dus mede aan de groenverenigingen om het publiek hiervan op de hoogte te 
brengen. Ze zijn er mee bezig. Ook een taak voor ons om het publiek te wijzen op de 
kwetsbaarheid? 
Kinderen kunnen prima stoeien in bijvoorbeeld de recreatiegebieden en natuurlijk ons Beleefbos. 
Voor honden zijn er talrijke gebieden waar ze wel los mogen lopen. Waarom dan juist daar? 
Waar wij in het begin van de pandemie nogal eens natuurgebieden opzochten, wordt het nu 
rondjes om het huis om de drukte te mijden.  
En gelukkig wonen we tegen het buitengebied aan en hebben we niet te klagen. We wachten met 
spanning op de eerste kieviten en controleren we de bekende gebieden. We hoorden er al eentje 
overvliegen. 
En ondertussen hebben we rondom ons huis al heel wat rondjes gelopen op zoek naar padden. 
Ook mijn paddentrek wordt dit jaar wel heel speciaal. Het wisselende weer is al lastig: wanneer 
verplaatsen ze zich wel en wanneer niet? Afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid, de 
weerapps zijn daarom wel handig. De avondklok hakt er ook in! Maar twee uurtjes om te lopen. 
Daarna kunnen ze stiekem oversteken, zonder geteld te worden.  
Ik ben benieuwd naar het resultaten dit jaar. Maar hoofdzaak is dat er geen slachtoffers vallen! 
Ria ter Braake  
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Werkgroep Beleefbos  
Deze 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.  
 
We hebben de meeste dinsdagochtenden in de 
afgelopen winter gewoon door kunnen werken. 
Alleen rond kerst en Nieuwjaar vielen we even stil. 
Natuurlijk even later nog door dat geweldige pak 
sneeuw midden februari. En verder: 
 

 Op het middenterrein plaatsten we enkele driepoten om de ruimte wat te breken. 

 In de houtwal naast de heemtuin kapten we vijf forse, dode berken. 

 Met leerlingen van VSO ’t Korhoen ruimden we onder andere de kapresten op, plantten we 
honderden bollen, regelden we een aantal stevige wilgentakken bij manege De Kapberg en 
bouwden daarvan een wilgencirkel bij de kruipbuisheuvel. 

 Het rood-witte verkeerspaaltje was weer eens uit de grond getrokken. Wij plaatsten het 
netjes terug zodat auto’s de zandweg naast het beleefbos weer met rust laten. 

 We brachten aanhangers vol wilgen- en plataantakken naar de huttenbouwplekken. Het 
duurde niet lang of ze waren al in gebruik. 

 We vonden dit jaar opvallend weinig vuurwerkresten… het vuurwerkverbod? Toch horen 
we het hele jaar door af en toe echt heel forse knallen, en vrolijk en snel wegfietsende 
jongelui. 

 De vier forse knotwilgen langs de zandweg en, traditiegetrouw, een derde van de wilgen bij 
buurman van der Deen namen we onder handen. 

 Door corona konden onze stageairs van ’t Korhoen helaas een tijdlang niet komen. 

 Met het herstel van het bijenhotel in de rioolbuis is voorzichtig een begin gemaakt. Veel 
kinderen (en ouders) denken dat de buis een speelplek is. Tja… niet echt. 

 Samen met de heemtuinders en plantten we in allerijl ruim 5500 bollen, zomerklokjes, 
boshyacinten en narcissen. Bedankt Gildebor. 

 Een picknickbank bij de grootste heuvel moest het ontgelden. Herstel volgt. 

 Met de wilgentakken vernieuwden we het vlechthek in de heemtuin. Rond het ‘vennetje’ en 
langs de beek plantten we wilgenstaken. Die moeten uitgroeien tot forse wilgen, 
knotwilgen. Landschappelijk zeker een verrijking.  

 Van onze buur BSO BuitenZijn kregen we een mooie Okkernoot (walnoot), die bij hen niet 
goed tot zijn recht kwam. Bedankt. 

 Gildebor leverde weer een mooi aantal stammen, die we nodig hebben om de speelplekken 
op peil te houden: veilig en verantwoord. 

 De overdaad aan braamstruiken brachten we wat terug. Allerlei mooie struiken zoals de 
Sleedoorn hebben nu weer wat ruimte. 

 12 maart deden we met het IVN weer mee aan de Slingerbeurs, dit keer digitaal. We 
vragen om hulp bij het frezen van de akkers, om houtsnippers, bladferment, zwarte grond 
en dergelijke 

 De landelijke vrijwilligers dag van het Oranjefonds, NLdoet, normaal in maart, is verplaatst 
naar 29 mei. We zitten vol met tien aanmeldingen van buiten. 

 Ten slotte: er zijn plannen om in een klein deel van het beleefbos een Tiny Forest te 
‘bouwen’, een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Lees hierover 
alles op https://www.ivn.nl/tinyforest/over-tiny-forestr (de laatste ‘r’ hoort erbij). 

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 

https://www.ivn.nl/tinyforest/over-tiny-forestr
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Werkgroep Heemtuin 

Na de korte winterweek met een dik pak sneeuw, 
piepen de sneeuwklokjes en krokussen in de 
stinzentuin, bloeiend onder de smeltende sneeuw 
vandaan. (foto Gemmy Wienk) 
 

En op het moment van schrijven straalt er een heerlijk 
zonnetje en lijkt het volop lente terwijl we nog tot 20 
maart officieel in de winterperiode zitten. Een verschil 
van ongeveer 25 graden! 
De lente komt er aan, je kunt het ruiken, horen aan de 
vogels en zien aan de ontluikende knoppen in bomen 
en struiken en de volop bloeiende Krokussen, 
Sneeuwklokjes en Helleborussen.  
We gaan in de Heemtuin weer van start met een nieuw 
tuinseizoen op zaterdag 6 maart en dinsdag 9 maart 
(tenzij er nog strenge vorst komt). We beginnen beide 

ochtenden om 9.30 uur. Nog steeds moeten we de coronamaatregelen in acht nemen; 1,5 meter 
uit elkaar blijven en als je klachten hebt dan vooral thuis blijven.  
Natuurlijk staat het iedereen vrij om wel of niet te komen, ieder moet voor zichzelf afwegen of het 
veilig is of voelt om te komen. 
NLdoet stond gepland voor 13 maart maar is door de landelijke organisatie verplaatst naar het 
weekend van 28 en 29 mei in verband met het coronavirus. Wij organiseren in de Heemtuin en 
Beleefbos NLdoet op zaterdag 29 mei van 9.00 uur tot 13.00 uur. Er zijn al tien vrijwilligers die zich 
opgegeven hebben en dat is tevens het maximum dat mag op die dag.  

Belangstelling voor het werken in de Heemtuin? Kom gerust langs op dinsdag- of 
zaterdagmorgen of neem contact op met Anneke de Jong, telefoon 074-2430387 

 

Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag  
De werkgroep heeft nog geen werkdagen gehad dit jaar. 

 

 
Natuurmomentjes  
Een gewone doordeweekse dag eind februari. Laat in de ochtend. Fietsend over de ‘potloodbrug’ 
in de wijk Slangenbeek hoorde ik een vreemd geluid, gesnater, gekwetter, boven me, hoog boven 

me. Op de rem, afstappen, kijken en blijven 
kijken: een honderdtal grote vogels, lange 
rechte nekken, onregelmatig slordig 
gegroepeerd, wat hoog rondcirkelend, dan 
weer wat verder trekkend en een V-formatie 
zoekend om een paar honderd meter verder 
weer een langzaam en aarzelend 
ronddraaiende, warrig dwarrelende groep te 
vormen en dan weer verder. Ik had eens 
gelezen over vogels die een trompetterend 
geluid maken. Daar leek het inderdaad wel 
aardig op. Kraanvogels dus? 
Nog dezelfde dag las ik in de krant over grote 
groepen Kraanvogels op trek naar het 
noorden. Hun koers zou dit jaar meer over 

onze streek gaan dan normaal. Een mooie ervaring. Jammer dat ik mijn verrekijker thuis lag. 
Herman Mulder  
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Tijdens een wandeling op 4 januari jongstleden door Hengelo kwam ik bij een parkje aan de 
Drilscholtenstraat langs een stel wilgen. Een was er gekapt. De anderen hadden last van 
zwammen. Ik vermoed dat ook die gekapt zullen worden, want elke boom bleek hol te zijn. 
Tegen een boom zag ik zulke mooie zwammen, dat moest op de foto. 
De naam van deze zwammen kon ik niet achterhalen helaas, maar misschien weet iemand anders 
het wel. De kleuren waren mat-oker, mat-groen. Het kwam bijna over als fluweel. 
De Natuur is echt mooi. 
Guda van der Veen 

 
Redactie: bedankt voor je berichtje en de prachtige foto’s van de Echte tonderzwammen. De 
kleuren kwamen op dit zonnige plekje inderdaad echt goed uit. 
 
 

 
Op naar de lente van 2021!  
Gildebor is begin december begonnen met het planten van bijna 200.000 bloembollen voor de 
gemeente Hengelo. De bloembollen worden geplant door zowel eigen medewerkers van Gildebor, 
groenaannemers, mensen van het IVN en zelfs een groep jonge hoveniers in opleiding onder 
begeleiding van een leermeester van Gildebor. De bloembollen die we nu met man en macht 
planten, gaan bloeien in de periode maart-april 2021. 
De bloembollen, zogenaamde “Stinzenbollen”, worden geplant in diverse grote 
bosplantsoenstroken, onder andere in het Weusthagpark, Vikkerhoekbos en diverse locaties in de 
Hasseler es en Slangenbeek. Deze bloembollen vermeerderen zichzelf door de jaren heen, en 
gaan op termijn grote tapijten met prachtige bloemen vormen. Mooi om te zien voor de burger, en 
goed voor insecten! 

De sneeuwklokjes die we voorgaande jaren op diverse locaties hebben geplant in het 

Bosplantsoen staan al in bloei! Extreem vroeg door het aanhoudende zachte weer. 

Walter van Dijk, groenadviseur Gildebor 
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Voor jullie gelezen 
 
Aanmelding LandschapsGidsenOpleiding 
Heeft u naar aanleiding van het e-mailbericht (IVN-Enschede) of de nieuwsbrief (IVN-
Haaksbergen) al besloten zich aan te melden? 
Dat kan via het online aanmeldformulier op de website: 
https://www.ivn.nl/afdeling/enschede 
https://www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen 
 
Let op: Aanmelding staat open voor iedereen, maar leden van IVN-Enschede en IVN-Haaksbergen 
krijgen, bij (te) veel aanmeldingen voorrang op de aanmeldlijst 
 
LandschapsGidsenOpleiding (LGO) 
Heeft u altijd wel wat meer willen weten over de natuur? Zoals bijvoorbeeld de levenscyclus van 
het heide-blauwtje (een intrigerende vlinder), het ontstaan van de Lonnekerberg (prehistorie), de 
activiteiten in het Lankheet of de samenwerking tussen schimmels en bomen? Vindt u het leuk om 
daarover met anderen te praten en activiteiten te organiseren? Dan is dit uw kans! 
 

De IVN (Instituut Voor Natuureducatie) -afdelingen Enschede en Haaksbergen bieden u de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de IVN- LandschapsGidsenOpleiding. Deze afdelingen van 
het IVN organiseren namelijk samen een leuke opleiding (september 2021 tot juli 2022) waarin al 
deze vragen en nog veel meer zullen worden beantwoord. 
 

We hebben vrijwilligers nodig 
Deze opleiding is voor u en voor iedereen met een hart voor de natuur. Zeker als u zich wilt 
inzetten voor IVN-natuuractiviteiten, bijvoorbeeld als wandelgids, bij een Heemtuindag of bij het 
organiseren van natuur-activiteiten voor kinderen en volwassenen. 
 
De opleiding 
U leert over onderwerpen als het ontstaan van het landschap, de wisselwerking tussen de natuur 
en de omgeving, de ecologie en de flora (planten) en de fauna (dieren). Ook leert u hoe u kennis 
kunt overbrengen of een natuuractiviteit kunt organiseren. In totaal 25 bijeenkomsten worden deze 
onderwerpen zowel theoretisch (in het leslokaal) als in de praktijk (het veld rondom Haaksbergen 
en Enschede) onderwezen. Een jaar vol uitdagingen en verrassingen. En aan het eind krijgt u een 
IVN-certificaat. 
 

Donderdagavond de theorie en zaterdagochtend de praktijk 
Er zijn 2 algemene modules, 10 theoretische modules en 13 praktijkmodules. De theoretische 
modules worden 1 x per 2 weken afwisselend in Enschede en in Haaksbergen gehouden op 
donderdagavond. De praktijkmodules worden ook 1 x per 2 weken op zaterdagochtend gehouden. 
 

Geef u nu op als geïnteresseerde 
Is uw belangstelling gewekt, maar weet u het nog niet zeker en wilt u daar op een info-avond meer 
over te weten komen? Geef dan wel uw interesse door via deze link. Het aantal deelnemers van 
de opleiding is, gelet op de persoonsgerichte kennisoverdracht, beperkt. Helaas speelt de 
coronaproblematiek hierbij ook een rol. 
 

Infoavond 
Nog voor de zomervakantie 2021 nemen wij contact met u op en zullen u uitnodigen voor de 
informatieavond. Daar gaan we in op de details: opzet, rooster, leermateriaal, de do’s en don’ts 
van het gidsen, de (geringe) kosten. Ook kunt u alvast kennis maken met enkele docenten. 
 
Wacht niet te lang met het doorgeven van uw interesse, want het aantal plaatsen is helaas 
beperkt. 
 

 
 
 

https://www.ivn.nl/afdeling/enschede
https://www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen
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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 
 

 

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 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 

 

 

A G E N D A 

 

Maart vr 26 Groenbezig Festival van 14.15 tot 17.00 uur. Een mooi gevarieerd 
programma met leuke workshops waar je online op kunt inschrijven: 

Groenbezig Festival 
Mei za 29 NLdoet van 9.00 tot 13.00 uur. Aanmelden op www.nldoet.nl 

Kijk naar de vele leuke klussen die vermeld zijn. 

 
Augustus 

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. 
 
 

https://www.ivn.nl/groenejaarkalender2021
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27393
https://groenbezig.nl/aanbod/groenbezig-festival
http://www.nldoet.nl/
mailto:landschapsonderhoud@ivnhengelo.nl


Nieuwsbrief – maart 2021 

 - 8 - 

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 juni 
Kopij inleveren: uiterlijk 1 juni 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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