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Van het bestuur 
Het voorjaar is eindelijk in aantocht na al die nattigheid van de laatste weken. Gelukkig!  
Wat mij ook positief stemt zijn de toezeggingen voor een financiële bijdrage aan de bouw van het 
Natuur- en Educatiecentrum. Naast Rabobank, Groener Hengelo en Willem Willink Fonds heeft nu 
ook Lokaal Fonds Hengelo een prachtig bedrag toegezegd. Daarmee kunnen we een belangrijke 
stap zetten in de aanloop naar de aanvraag van de bouwvergunning.  
Sonderingen hebben inmiddels plaatsgevonden. Overleg met gemeente en Stichting Slinger zal in 
de komende tijd onderdeel uitmaken van het proces.  
Laten we hopen dat 2022 de bekroning wordt op de inzet van al onze vrijwilligers, die van de 
nieuwe IVN-locatie in het Stadspark Weusthag een prachtig natuur-educatief complex hebben 
gemaakt. Wat dat betreft zullen we nog even moeten wachten voordat de Heemtuin weer in haar 
volle glorie bloeit, maar de stinsentuin is zoals altijd de eerste!  
De herinrichting van het middenterrein in de Heemtuin wordt al goed zichtbaar. Ook in het 
Beleefbos zien we al de resultaten van de vorig jaar in groten getale gepote bloembollen. En wie 
'm nog niet heeft gezien: het Tiny Forest met het leuke kleine amfitheatertje!  
Kortom er is weer volop activiteit nu ook de vergaande versoepelingen weer meer mogelijk maakt. 
Kom gerust eens langs in Heemtuin/Beleefbos op dinsdag- of zaterdagochtend (na 1 mei 
woensdagavond). De koffie staat klaar! 
Rewert Wolthoff 
Voorzitter 
 

Verslag Nieuwjaarswandeling 
 
Op 23 januari verzamelden zich 24 personen in het Arboretum 
Poort Bulten in de Lutte voor deze jaarlijkse wandeling.  
Een grote kring mensen stond netjes op anderhalve meter afstand 
naar het welkomstwoord van de voorzitter te luisteren. Wegens de 
coronaregels gingen we in verschillende richtingen en in kleine 
groepjes op stap.  
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Het arboretum is een locatie waar je zeker een paar keer per jaar een 
rondwandeling moet maken.  
En ook nu in de winter was er genoeg te zien en bewonderen. 
 
Bij terugkomst was er een beker koffie-to-go buiten, met appeltaart 
indien gewenst.  
Het was fijn elkaar weer te zien en spreken. 
Ria ter Braake 
 
 
 
 
 
 

  

NLdoet 
Deze jaarlijkse landelijke vrijwilligersdag is dit jaar op 11 en 12 maart. De landelijke organisatie is 
in handen van het Oranjefonds. IVN Hengelo doet natuurlijk weer mee en wel op zaterdag 12 
maart van 9.00 tot 13.00 uur. In Heemtuin en Beleefbos Weusthag gaan we dan een aantal 
natuurklussen uitvoeren. We gaan in elk geval bezig met het verbeteren van het natte heidegebied 
(turf inbrengen), en met het verfraaien van het middenplein (zoals het beplanten van het 
groenvak). Het Oranjefonds steunt ons weer met een mooi subsidiebedrag. Hopelijk komen er ook 
nu weer een aantal mensen ‘van buiten’ meewerken. Zij schrijven zich in via www.nldoet.nl We 
rekenen in elk geval op onze eigen vrijwilligers. Wij zorgen voor koffie/thee met wat lekkers en om 
13.00 uur voor een heerlijke soep. Dus kom en beleef de natuur. 
Herman Mulder 
 

 
 

Werkgroep Communicatie 
 
Houd je van ons? Vind je ons goed of leuk?  
Like ons dan op Facebook. Tik in: 
https://www.facebook.com/www.ivnhengelo.nl 
 
 
En kijk ook eens op onze website, www.inv.nl/afdeling/hengelo 

 
 
“Alles ziet er anders uit als de zon schijnt …”. Zomaar een regel uit een liedje André van Duin. 
En het is zo waar, na weken van regen en (harde) wind, is het nu gewoon echt lente en dat voel je 
tot in je tenen. Dat beetje vrieskou nemen we gewoon nog voor lief en we kleden ons nog lekker 
warm. Maar er is warmte op komst. We stappen op de fiets, doen de wandelschoenen aan voor 
een zonnig rondje. Dat doet de mens echt goed. 
En als ik dan de kopij lees die de werkgroepen hebben ingestuurd, krijg je weer zin in de 
activiteiten die op stapel staan. De open zondagen, het rooster gaat mee met dit nummer.  
Doen jullie ook een keertje mee? Het is zo gezellig op die middagen, er komen alleen maar leuke 
en geïnteresseerde mensen binnen wandelen en de gesprekken zijn altijd goed. Vaak hebben ze 
goede verhalen over hun eigen tuin of het werken met kruiden. Ik noem maar eens een voorbeeld. 
Je leert er altijd zelf ook weer wat bij. 
Er staan heel goede dingen te gebeuren dit jaar in het beleefbos en heemtuin, of beter gezegd 
tussen deze twee. We hopen allemaal dat het gaat zoals we verwachten, waar we naar snakken. 
En natuurlijk gaan jullie dat ook volgen met regelmatig een bezoekje! 
Een fijne lente en zomer toegewenst. 
Ria ter Braake 
 
 

http://www.nldoet.nl/
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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. 
De stormen Dudley, Eunice en Franklin hebben we gelukkig achter de rug. In het beleefbos waren 
twee dunne hoge populieren afgeknapt en over de paden gevallen. Ze bleken behoorlijk verrot van 
binnen. Aan de buitenkant was dat niet te zien. Gildebor had maandagmorgen de beide paden 
alweer vrijgesteld. En de rest deden wij de volgende dag. Met de stammen wisten we wel raad. 
Allemaal hergebruikt.  
In de heemtuin geen schade. Wel twee prullenbakken en een regenton zoek. Alles weer terecht. 
En ons ooievaarsnest stond nog fier en trots kaarsrecht. Wat wil een ooievaarspaartje nog meer 
dan zo’n stormvast en met heidemaaisel toegedekt nest…? Met de hoogwerker van Gildebor was 
enkele weken eerder het heidemaaisel erin gelegd. 
Van VSO ’t Korhoen ontvingen we vijf Kleinbladige Winterlindes. Die staan nu mooi ‘geparkeerd‘ 
rond de parkeerplaats. Een Hengelose Es-bewoner moest drie fruitboompjes kwijt. Daar wisten we 
ook wel raad mee. De stagiaires van ’t Korhoen hebben de twee takkenrillen in de heemtuin 
hersteld met verse wilgenstammen.  
In het nog jonge Tiny Forest moeten ze de afwatering nog wel op orde brengen. De konijnen 

hebben er ook nog enkele boompjes wat beknabbeld. Een paar 
andere waren er uitgetrokken.  
De na de plantdag overgebleven boompjes zijn verplant elders in 
het beleefbos en in het Ikeabosje (tussen de Houtmaat en 
heemtuin).  
De Korhoenders staken hun handen ook flink uit de mouwen bij 
het wilgenknotten bij een buurman en in de heemtuin. Ze 
ruimden enkele keren het afval op in het van 
Alphenbos/Weusthagbos. Verder waren ze druk met stenen 
kruien en met de basis van de stoeptegelwanden op het 
middenplein van de heemtuin. 
Hoveniersbedijf Donker Groen hielp ons een ochtend met het op 
maat zagen van een groot aantal forse eikenstammen. Daarna 
vervoerden ze het met een kleine shovel nog even naar de juiste 
plek. We herinneren ons een fijne samenwerking met een paar 
deskundige, maar vooral ook verdraaid aardige mannen. 
De wilgen en populieren langs de boerensloot waren aan knotten 
toe. Al snel bleek het niet te doen met ons gereedschap en dat 

wat we geleend hadden uit het depot in de Lutte van Landschap Overijssel. Gelukkig kwam Henk 
van de Berg, onze gereedschap man, ons twee ochtenden te hulp met zijn motorzaag. Dat schiet 
op. Nog enkele ochtenden daarna zijn we bezig geweest met het verwerken van de takken: 
bouwen van een nieuw hekwerkje langs de vijver, afvoeren naar de huttenbouwplek, gebruiken 
voor een nieuwe takkenril, andere takkenrillen versterken, bewaren voor een vlechtwand met leem 
of als versterking van de bestaande wilgenhutten. Hergebruik…! 
Onze buur, het CT Storkcollege, gaat in de praktijklokalen voor ons andere wegwijzerbordjes 
maken. Hopelijk beter bestand tegen vernieling of diefstal. 
Een van de picknicktafels in ons beleefbos is opnieuw vernield en voorlopig in verzekerde 
bewaring gesteld achter de heemtuinpoort. 
De beleefbossers waren en zijn ook nauw betrokken bij de verfraaiing van het te lege, te brede 
middenplein van de heemtuin. Massa’s tegels zijn aangevoerd en met een steenknipper (Gildebor, 
bedankt voor het lenen) gehalveerd. Verder hebben we weer eens de ‘professioneel’ op de wal 
gegooide slootbagger geruimd, de waterafvoergeulen naar de beek en de boerensloot 
schoongemaakt en hersteld.  
En ten slotte, en niet op zijn minst, we hebben de afgelopen tijd versterking, al of niet tijdelijk, 
gehad van Mariska, Oscar, Steffie, Peter en Eddy. En dat was fijn en kwam goed van pas.  
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 
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Werkgroep Cursussen 
Natuurcursus Klimaatverandering in Twente en de gevolgen voor Twentenaren 
Het specifieke Twentse landschap met zijn stuwwallen, hoge zandgronden en steden in ‘putjes’ 
vraagt om een eigen en rigoureuze aanpak als het gaat om de gevolgen van extreme hitte, 
wateroverlast en droogte voor de inwoners in toom te houden. 
 
Deze cursus gaat over de gevolgen, wat er al gaande is en wat er staat te gebeuren, maar ook wat 
we zelf gaan ervaren en wat we zelf kunnen en moeten doen. 
 
De groene verenigingen KNNV, IVN en NIVON Hengelo organiseren de cursus in samenwerking 
met deskundigen van Waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo.  
De cursus bestaat uit twee theorieavonden op de dinsdagavonden 22 en 29 maart, in het 
Nivoncentrum te Hengelo aan de Lodewijkstraat 1 (hoek Berfloplein) van 19.30 tot 21.30 uur  
en een excursie op zaterdagmorgen 2 april bij de nieuwe Veldbeek, Berflo Es. 
 
De kosten zijn 15 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden.  
Deze moeten voor aanvang van de cursus over gemaakt worden op bankrekening:  
NL93  ASNB 0707236479 t.n.v. BW van Limburg Stirum ovv Natuurcursus te Hengelo. 
Opgave en informatie bij Marjo Mulder, tel. (074) 2773273 of per e-mail: 
marjomulder23@gmail.com. 
 
Cursusgroep KIN van de KNNV, IVN en Nivon Hengelo 
 

 

Werkgroep Heemtuin 
Dinsdag 1 maart zijn we in de heemtuin weer gestart met de werkzaamheden. Een heel nieuw 
tuinseizoen ligt voor ons. In de afgelopen (zachte) winter maanden is er echter niet stilgezeten. 
Een aantal vrijwilligers hebben op de vaste werkochtenden doorgewerkt.  
Samen met de werkgroep beleefbos zijn onder andere alle wilgen gesnoeid en is er een aanvang 
gemaakt met de verfraaiing van het middenplein. Een grote klus maar het resultaat beloofd heel 
mooi te worden.  

 
De studieavonden van januari en februari zijn in verband met de coronamaatregelen verplaatst 
naar 29 maart en 26 april. 
Jan Zwienenberg gaat 29 maart informatie geven over stoepplantjes en 26 april vertelt John 
Nijhuis over vlinders en zal Mirthe Korthorst een toelichting geven op het maaibeleid. 
De studieavonden zijn voor vrijwilligers van de werkgroep, heemtuin, beleefbos en 
landschapsbeheer. 
 

Activiteiten agenda Heemtuin – Beleefbos: 
12 maart Nldoet 
29 maart Studieavond Stoepplantjes 
24 april Bijentelling en Stinsentuin (extra open 
zondag) 
26 april Studieavond Vlinders en Maaibeleid 
1 mei  Start open zondagen 
3 mei  Voorjaarsoverleg 
11/12 juni Parkdag Weusthag en Slootjesdag 

 
Belangstelling voor het werken in de Heemtuin?  
Kom gerust langs op dinsdag- of zaterdagmorgen of  

neem contact op met Anneke de Jong 06 24418426. 
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Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag  
Landschapsonderhoud Burgerpark het Weusthag 22 januari 2022 
Dus wat vroeger op dan normaal deze zaterdag. Gereedschapsbakken op de handkar van de 
Houtmaat en op ‘trektocht’ naar een van de Vitensbosjes, het weiland met eilandbosjes naast de 
fietsverbindingsroute Slangenbeek-stad. Walter had al een aantal bomen en struiken geblest, of 
liever geschreven: met een fluorescerend groen gemarkeerd. Natuurgraffiti op Meidoorns, Berken, 
een paar Eiken en Vlier. We zouden gaan snoeien volgens de zogenoemde Amstelveense 
methode.  
In het Dr. Jac. P. Thijssepark, een prachtige heemtuin in Amstelveen, hanteren ze deze aanpak: 
op circa anderhalve manshoogte snoeien ze vooraf bepaalde struiken. Meidoorns bijvoorbeeld 
kunnen afhankelijk van de soort uitgroeien tot bomen van 4 tot 10 meter hoog. Door op zijn 
Amstelveens te snoeien, ook wel ’tafelen’ genoemd, ontstaat naast de bodem-, kruid-, struik- en 
boomlaag als het ware een mooie, opvullende laag tussen de twee laatstgenoemde. Verder werd 
de opslag rond de struiken weggeknipt en –gezaagd. Zo kunnen de struiken verder uitgroeien en 
hun natuurlijke vorm behouden. Alle snoeiresten stapelden we op rillen. Mooi voor de vogels en 
andere dieren.  
En er stonden veel Meidoorns. Dat hebben we geweten. Menigeen ging met een vierde, vijfde of 
nog meer geprik naar huis. Tegen het heersende virus zal het niet werken. Gelukkig doen deze in 
hand, pols of hoofdhuid achtergebleven meidoornaalden aan ‘uitgestelde onverenigbaarheid’ 
(deze term leerden we een dag later bij de Nieuwjaarswandeling in Arboretum Poort-Bulten: een 
geënte boom kan jaren later nog worden afgestoten van de onderstam). Ze zweren er vanzelf uit. 
Afijn, we werkten met ons elven stevig door met af en toe wat gemies, een heel lichte motregen. 
Halverwege de werkochtend tafelden we met koffie en overheerlijke arretjescake, bestrooid met, 
zoals het hoort, hagelslag. Bedankt Peter en Chantal. Tegen twaalf uur trokken we weer terug naar 
de Houtmaat, spullen daar tijdelijk opslaan voor onze februariklus en dan naar huis. Het was een 
mooie ochtend. 
 
Arretjescake (ook: arretjenofcake) is een machtige koude cake, vaak met chocolade, die 
traditioneel in verschillende Nederlandse streken gegeten wordt. 
Oorspronkelijk is de cake een recept uit een promotieboekje van Nederlandsche Oliefabrieken 
(NOF) Calvé-Delft. Calvé voerde destijds twee soorten vet, te weten Delfia, een soort frituurvet van 
kokosvet, en Delfrite, een soort margarine. Het (strip)figuurtje Arretje Nof werd als reclame gebruikt 
voor de producten. Recept nummer 100 was Arretje cake. Het kon van beide producten gemaakt 
worden, waarbij in de zomer Delfia werd aanbevolen, omdat de cake anders te slap zou blijven.  
Bron: Wikipedia  
 
Meidoorn Meidoorn (Crataegus) is een geslacht uit de rozenfamilie (Rosaceae). Het geslacht 
wordt ook wel haagdoorn of steendoorn genoemd. Het zijn struiken die van nature in Europa, 
Noord-Amerika, Azië en Noord-Afrika voorkomen. Sommige soorten komen ook als boom voor. De 
meidoorn werd vanwege de doornen op de takken veel gebruikt in hagen als afscheiding voor het 
vee. Op sommige plaatsen zoals in het gebied de Maasheggen in het noordoosten van Noord-
Brabant is dat nog goed te zien. Het hout is hard en fijn van structuur. 
Het geslacht omvat honderden soorten, daarvan komen in de Benelux drie soorten inheems voor. 
Dit zijn de eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna, synoniem: Crataegus oxycantha), de 
tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata) en de koraalmeidoorn (Crataegus rhipidophylla 
synoniem Crataegus rosiformis). Er komt ook een hybride van eenstijlige en tweestijlige meidoorn 
in het wild voor, Crataegus macrocarpa. 
De eenstijlige meidoorn kan een tot 10 m hoge boom worden, terwijl de tweestijlige meidoorn een 
struik is die tot 4,5 m hoog wordt. Ze bloeien in mei/juni met sterk geurende bloemen. Aan de 
takken zitten doornen.  
Bron: Wikipedia  
Herman Mulder 
 
 
 
 
 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Synoniem_(plantkunde)
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Landschapsonderhoud Weusthag 5 februari 2022 
Ik ben als laatste aangesloten bij de IVN-werkgroep 
Landschapsonderhoud Weusthag, en het is deze zaterdag al de 3e 
keer in 2 maanden dat we als werkgroep op het eiland in de 
Houtmaatvijver bij Carel Weijschede te gast zijn. Het doet mij goed 
– ook als IVN-voorzitter – dat ik zo’n enthousiaste groep 
vrijwilligers aan het werk zie met het snoeien van het omvangrijke 
wilgenopschot en enkele elzen om de spaarzame 
moerascipressen vrij te stellen. 
Het weer is ons gunstig gezind: droog, goede werktemperatuur en 
een lekker zonnetje erbij. Het is zorg om wel droge voeten te 
houden, want het water staat redelijk hoog. “Pas op”, horen we 
links en rechts, want de stammen zijn lang en reiken een eind! Met 
een plons vallen ze in het water of op het ponton, dat ons iedere 
keer als een veerpontje naar het eiland in het midden van de 
Houtmaatvijver brengt. Het geschikte gereedschap bestaande uit 
een snoeizaag, beugelzaag en takkenschaar wordt iedere keer 
netjes door onze coördinator Peter Leeuwerik meegenomen naar de werklocatie. 
Als na ruim een uur het woord ‘koffie’ valt keren we vanuit alle hoeken van het terrein al 
schommelend over de vele takken terug naar het ponton. De zitjes worden uitgeklapt en de koffie 
wordt ingeschonken. Laurens heeft gezorgd voor de cake en wat blijkt: hij is jarig en het is tevens 
zijn huwelijksdag. Spontaan zingen we “lang zal hij leven”. Hij wordt een paar keer gebeld, alleen 
zit zijn telefoon in de jaszak, waarvan helaas de rits defect is. Zelfs de takkenschaar brengt geen 
oplossing! In de groep wordt gekscherend een beetje gekeuveld over de energieopties die we 
moeten zien te klaren: een windmolen, kernenergie? Op de Houtmaatvijver worden de oplossingen 
bedacht. Emmy vraagt zich af waarom de grond hier zo lemig is. Ik opper dat het vroeger hier 
allemaal zee was. “Oh, vandaar dat de zeearend die we de vorige keer zagen overvliegen, nog 
even kwam kijken of zijn zee er nog was!” 
De tweede helft wordt door allen nog net zo fanatiek gewerkt als voor de koffiepauze want tegen 
het einde van de ochtend is in ieders beleving het doel ruim gehaald. Carel grapt al dat hij bijna de 
Heemtuin kan zien liggen. In elk geval is het oorspronkelijke kleine eiland in de Houtmaatvijver nu 
vanaf de walzijde goed zichtbaar. Tegen 12.30 uur maken we er een einde aan. Voor een jaartje 
laten we de natuur hier midden op de Houtmaatvijver weer haar gang gaan. De vogels kunnen er 
weer gaan nestelen. En de bijzondere rode kelkzwam is opnieuw gespot.  
Op 5 maart wacht ons een andere klus ergens in het Weusthagpark. 
Rewert Wolthoff  
 

Wilgen vormen een karakteristiek deel van ons Hollandse 
landschap. Ze gedijen natuurlijk prima in een waterrijk 
land als Nederland. Veel sloten, beken en rivieren worden 
begeleid door wilgen. Waar je ook kijkt zie je de 
kenmerkende knotwilgen. Bij een buur van Heemtuin 
Weusthag staat een geknotte wilg van ruim 80 jaar, een 
geweldige, mooie knoest. Om de twee jaar wordt deze 
geknot om te voorkomen, dat de boom ‘uitbreekt’. In 
Heemtuin Weusthag staan heel bewust zeven soorten 

wilgen. Elk soort heeft een bepaalde tijd waarin het stuifmeel ‘stuift’. Zo is in de heemtuin van 
medio maart tot bijna eind mei stuifmeel voorradig voor de bijen… ze zijn er gek op. 
 

 
Natuurmomentje 
Het was rond een uur of negen. ’s Ochtends op de fiets op pad naar de heemtuin en het beleefbos. 
Op het pad achter de Houtmaat zat op manshoogte een rustende Buizerd. Op drie meter afstand 
aan de andere kant van de beek. Ik reed door. Een dag later zat de vogel er nog of beter 
geschreven, er weer. Op dezelfde plek. Zo dichtbij, zo groot. Ik stopte. De vogel vloog op en weg. 
Had ik wel verwacht. Toch mooi, zo’n grote vogel zo dichtbij. 
Herman Mulder 



Nieuwsbrief – maart 2022 

 - 7 - 

Nestkastbeheer 
Het jaarlijks schoonmaken van de nestkastjes levert altijd weer nieuws op. Zo is het afgelopen jaar 
in het Beleefbos meer vernield door de Grote Bonte Specht dan voorheen. Zie bijvoorbeeld 
nestkast 23 en 5. Hij is een lust voor het oog en met zijn kenmerkende geroffel breekt ook het 
vroege voorjaar weer aan. Maar waarom hakt hij zo graag op de nestkastjes in? Daar kunnen drie 
redenen voor zijn. 
 

1. Territoriumafbakening. Een nestkast fungeert prima als klankkast, die goed veel lawaai 
maakt. Op die manier kan hij zijn toekomstige partner lokken (of de paarband versterken) 
en zijn territorium veiligstellen. 
 

2. Holenbroeder. Elk zwart gat heeft voor holenbroeders een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht. Dus ook voor de specht, die 
zint op een nieuwe broedholte. Elk jaar maken zij 
namelijk een nieuwe nestholte. Uiteindelijk 
gelukkig in bomen van zacht hout, zoals een berk. 
 

3. Predatie: Grote Bonte Spechten eten ook wel 
jongen van kleine vogels, zoals mezen. Om te 
voorkomen dat de specht erop los hakt om de 
opening groter te maken, moet er rond de opening 
een metalen invliegplaatje aangebracht worden, 
waar ze niet doorheen kunnen hakken. Voor de 
Pimpelmees met een gat van 28 mm en voor de 
Koolmees en Bonte Vliegenvanger een gat van  
32 mm (zie nestkast 5).  
                                                                                                                         
Tekening rechts: F.J. Maas © Soortenbank.nl 
 
Als ze echter horen dat er jongen in de kast zitten 
zijn ze soms niet te houden, zoals blijkt bij 
nestkast 14, waar hij net boven het metalen plaatje een begin van een gat heeft gehakt, 
nadat hij niet door het plaatje heen kwam. Ik trof ook een nestkast aan waar een stuk onder 
uit de zijkant was gehakt. Elk jaar zijn dus, naast het uitmesten, reparaties noodzakelijk, 
zeker bij de oudere nestkastjes van wat zachter hout. 

 
De gegevens over de eileg en het succes van alle 35 nestkasten worden aan het einde van de 
zomer doorgegeven aan het meetnet Nestkaarten van Sovon (Vogelonderzoek Nederland) voor 
ondersteunend onderzoek naar veranderingen in broedvogelpopulaties.  

André van den Berg 
Twentse Vogelwerkgroep 
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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.  
Meer weten? Ga naar onze website www.ivn.nl/afdeling/hengelo 
 
 
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 Poel en Vijver, 1 dagdeel per week 
2. Vrijwilliger voor het verzorgen van onze Kweekhoek, 1 dagdeel per week 
3. Vrijwilliger voor het verzorgen van de Medicinale tuin, 1 dagdeel per week 
 
 
 
Van onze website geplukt: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natuureducatiecentrum Weusthag komt er echt 

Donderdag 10 februari vond het bodemonderzoek plaats voor ons nieuwe educatiecentrum. De 
gegevens liggen nu bij de aannemer. En nu maar uitrekenen hoe zwaar en diep er gefundeerd 

moet worden... en graag snel een beetje... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ivn.nl/afdeling/hengelo
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A G E N D A 
 

maart za 12 NLDoet in heemtuin en beleefbos 
Tijd: van 9.00 – 13.00 uur 
 

april zo 24 Extra open zondag in de Heemtuin* 
Tijdstip: van 13.00 – 16.00 uur  
Bijentelling en Stinsentuin 
 

mei zo  1, 8, 15, 22 en 29 Open zondagen in de Heemtuin* 
Tijdstip: van 13.00 – 16.00 uur 
Thema Voortplanting 
 

 wo 25 Jaarvergadering IVN Hengelo 
Jaarverslag en uitnodiging volgt binnenkort 
 

juni zo  5, 12, 19 en 26 mei Open zondagen in de Heemtuin* 
Tijdstip: van 13.00 – 16.00 uur 
Thema: Dieren in de tuin 
 

 zo 12 Landelijke Slootjesdag in de Heemtuin* 
Tijdstip: van 13.00 – 16.00 uur 
 

juli zo  3, 10, 17, 24 en 31 juli Open zondagen in de Heemtuin* 
Tijdstip: van 13.00 – 16.00 uur  
Thema: Gevaarlijke natuur 
 

augustus zo  7, 14, 21 en 28 Open zondagen in de Heemtuin* 
Tijd van 13.00 – 16.00 uur 
Thema: Bomen en struiken 
 

 za 
zo 

27 
28 

Kwekerijdagen / tuinfair Fahner 
van 10 – 16 uur zijn wij ook aanwezig met onze stand 
Locatie: 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. 
 
 
 

mailto:landschapsonderhoud@ivnhengelo.nl
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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 2022) 
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: 
Eddy Oude Wesselink, Hengelo 
Marjan Raanhuis, Hengelo 
Kirsten Mees ten Oever, Hengelo 
 
Nieuw huisgenootlid:  
Rita Besselink, Hengelo 

 
 
Om privacy reden worden hier geen adressen  
Meer vermeld.  
 

 
 
 

Het volgende DigiDuizendblad verschijnt half juni 2022 
Kopij inleveren: uiterlijk 1 juni naar: redactie@ivnhengelo.nl 

 
 
 
Alle kopijdata:  
Lentenummer 1 maart  – verschijnt 15 maart 
Zomernummer 1 juni – verschijnt 15 juni 
Herfstnummer 1 september – verschijnt 15 september 
Winternummer 1 december – verschijnt 15 december 
 

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: 
Frans Besselink, 074 242 26 07 
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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