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Jaarverslagen 2020 
 
HET BESTUUR 
Ook voor het bestuur van IVN Hengelo is het jaar 2020 door de corona-omstandigheden een 
bijzonder jaar geworden. Eigenlijk vanaf het begin van het seizoen zo rond 1 maart ontstonden al 
de nodige beperkingen, waardoor fysiek bij elkaar komen in een ruimte niet meer mogelijk was. 
Gelukkig hebben we in juni 2020 nog wel de jaarvergadering bij Buitenplaats De Houtmaat kunnen 
houden. Maar de halfjaarlijkse COBES-vergadering en andere bijeenkomsten hebben geen 
doorgang kunnen vinden. Het feit dat we een natuurvereniging zijn gaf ons gelukkig wel de 
mogelijkheid om de buitenactiviteiten, zoals beheer en onderhoud Heemtuin/Beleefbos, de Open 
Zondagen, het Landschapsonderhoud Weusthag grotendeels wel te laten doorgaan. 
Publieksacties als NL Doet en Natuurwerkdag helaas niet. 
 

Met het vertrek van secretaris Anton Hoenderboom op de jaarvergadering is er een vacature van 
secretaris ontstaan. Voorlopig neemt voorzitter Rewert Wolthoff deze waar en vormt hij samen met 
Willy van Diepen het bestuur. Dankzij de moderne mogelijkheden van mail, app et cetera is 
overleg met elkaar uiteraard goed te doen en hoeft de bestuursvergadering niet fysiek direct plaats 
te vinden. Maar een versterking met een derde bestuurslid zou toch zeker gewenst zijn. 
 

Helaas zijn ons in 2020 ook een tweetal IVN-leden ontvallen die veel voor de vereniging hebben 
betekend, te weten Gee Inia-Crom en Pietske de Boer. Beiden wisten op hun eigen wijze de 
mensen, maar vooral ook de kinderen te interesseren voor de natuur. 
 

Voor zover externe bijeenkomsten zijn doorgegaan hebben we in de discussie rond 1IVN via ons 
districtsvertegenwoordiger Jaap Gerkes het kritische standpunt van IVN Overijssel helder kunnen 
maken. Met meer afdelingen/districten in het land krijg je uiteraard daarvoor niet altijd iedereen 
achter alle standpunt geschaard. De afronding van 1IVN zal in 2021 zijn beslag moeten krijgen. 
Een leuke samenwerking in 2020 is tot stand gekomen met de VSO 't Korhoen, die twee dagdelen 
in de week met een aantal leerlingen groenwerkzaamheden komt verrichten in het Beleefbos of op 
de Heemtuin als onderdeel van hun opleiding.  
 

In 2020 is door de Vrienden van het Weusthag het Ambitieplan Burgerpark Weusthag 2020-2025 
opgesteld en door de gemeenteraad in december bekrachtigd. Het bedrag van 25.000 euro voor 
2021 zal beschikbaar komen voor de bouw van het Natuureducatiecentrum Weusthag. In het 
bestuur van de Stichting Heemtuin en Natuur-Centrum Weusthag, waarin zoals bekend drie IVN-
leden vertegenwoordigd zijn, is deze toezegging uiteraard positief ontvangen. Er is een vernieuwd 
voorontwerp van het gebouw gemaakt, de constructieberekeningen zijn opgesteld en er is een 
kostenraming nieuwbouw samengesteld. Het streven is om in de loop van 2021 als bekend is hoe 
groot de omvang van de financiële middelen is met de bouw te starten. 
Rewert Wolthoff, voorzitter 
 
 

 
 

Ledenadministratie 
Op 1 januari 2021 telde onze afdeling 103 leden*: 93 gewone leden en 10 huisgenootleden. 
(* waaronder 16 landelijk aangemelde leden. Zij betalen via het landelijk bureau. Van deze leden 
krijgen wij van het landelijk bureau een bijdrage). 
 
Onze afdeling heeft 3 donateurs.  
In 2020 hebben 9 leden zich aangemeld: waarvan 1 huisgenoot lid en 1 over van afdeling 
Oldenzaal. 
Er waren 10 afmeldingen als lid, waarvan 3 door overlijden, en 1 donateur wegens overlijden 
Ledenmutaties uitsluitend doorgeven aan de ledenadministratie van de eigen afdeling. 
Deze worden door ons verwerkt in het systeem van Amsterdam. 
De leden die via het landelijk bureau betalen, moeten zich afmelden bij de 
ledenadministratie in Amsterdam. 
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Lidmaatschapsvoorwaarden: 
Lidmaatschapsduur: het lidmaatschap duurt minimaal één jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 
de dag van inschrijving tot één jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt steeds automatisch 
verlengd met één jaar.  
 

Gegevens wijzigen of lidmaatschap opzeggen 
Voor landelijke leden: wijzigingen kunnen online doorgegeven worden of door een e-mail te sturen 
naar info@ivn.nl. Per post kan ook via IVN t.a.v. Servicedesk, Postbus 20123, 1000 HC 
Amsterdam. Vermeld dan wel even uw e-mailadres en de reden voor opzegging zodat we uw 
opzegging kunnen bevestigen. 
Opzeggingen kunt u tijdens kantoortijden telefonisch doorgeven via 020 622 81 15. Wij vragen 
altijd de reden van opzegging te vermelden. Een lidmaatschap kunt u jaarlijks, tot een maand 
voordat het lidmaatschap afloopt, opzeggen.  
 

Voor leden van afdeling Hengelo:  
Voor de leden die bij onze afdeling betalen, geldt opzegging uiterlijk een maand voor de datum van 
verlenging. Dus de datum waarop het lidmaatschap in ging. Informeer bij de ledenadministratie 
welke datum dit is.  
Dit kan per mail: ledenadministratie@ivnhengelo.nl, per post via Ledenadministratie IVN Hengelo, 
Parelmoervlinder 2, 7559 EB Hengelo of per telefoon via 074 277 15 33. 
Ria ter Braake 
 
 

 
 
WERKGROEP BELEEFBOS 
De werkgroep is het hele jaar door wekelijks aan de slag, in elk geval op dinsdagmorgen van 9.00 
tot 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 bosgedeelte langzaamaan tot een echt voorjaarsbos. 
De werkgroep bestond eind 2020 uit acht actievelingen: Mariska, Laurens, Wim, Anton, Richard, 
Hans, Rewert en Herman. Helaas heeft Klaus afscheid van ons genomen. 
Het winterde niet echt. Dat is een jaar later, maandag 8 februari wel heel anders: 30 cm sneeuw, 
strenge nachtvorst nog een week lang.  

 Natuurlijk verzamelden we de 2de januari weer een halve emmer vol vuurwerkresten. Wat 
later in de maand bracht Gildebor een mooi aantal forse stammen van de Amerikaanse eik. 
In het voorjaar hebben we die verzaagd tot hanteerbare stukken. Vervolgens hiermee een 
groot aantal stammen van het stapstammenpad hersteld.  

 Bij twee van onze buurmannen in het Burgerpark Weusthag knotten we weer een tiental 
wilgen. De gesnoeide takken gebruikten wij onder meer voor herstel van onze wilgenhutten 
en pootten ze op de plaats van de opnieuw verdwenen wilgen rond het ‘vennetje’. Helaas 
bleek enkele maanden later dat ze weer waren vertrokken, er uitgetrokken dus.  

 Het bladruimen ging ook nog even door in het prille 2020.  

 Daarna nog ‘even’ het IKEA-compensatiebos tussen heemtuin en Houtmaat op kniehoogte 
afgezet. De enkele Essen en Vlieren lieten we staan. De rest kan zich nu ontwikkelen tot 
een mooi elzenhakhoutbos. De gekapte stammen liggen nu rondom de banken in de 
heemtuin en Scouting Cunera-St.Marcellinus was blij met de rest als kampvuurhout.  

 Het naar een cirkelvorm verplaatsen van zes zitbanken in de heemtuin was nog zo’n mooi 
winter-voorjaarsklusje. De opkomst van de duizenden bollen, die we op de Natuurwerkdag 
2019 samen met de scouts van de Bataven-Ludger hadden gepoot, viel jammer genoeg 
nog wat tegen.  

 En toen nam het coronavirus het heft in handen. NLdoet (de landelijke vrijwilligersdag) in 
maart werd afgelast (NLdoet 2021 is verplaatst naar mei).  

 De Slingerbeurs (klussenmatchbeurs voor profit- en non profit organisaties) ook afgelast. 
Dus hebben we zelf de maxi-picknickbanken (gefinancierd door Oranjefonds en Rabo Club 
Support) in elkaar gezet, zonder hulp van anderen en met zorg voor de coronaregels. Via 
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de telefonische Slingerbeurs regelden we nog het bladferment voor onze bomen en 
struiken, de houtsnippers voor de bankencirkels en het frezen van de graanakkers.  

 De laatste weken van maart had een groep jongeren het beleefbos herontdekt voor blow- 
en lachgasactiviteiten. Dagelijks vonden we enkele van die bekende, kleine zelfsluitende 
zakjes.  

 Waarschijnlijk door de basisschoolsluiting vonden ook steeds meer (groot)ouders de weg 
naar het beleefbos. Het was elke dag weer opvallend drukker dan anders. Opvallend 
gevolg van deze groep bezoekers: 98% van het afval zat nu wel in de prullenbakken.  

 Palen versleepte de jeugd om bruggetjes over de beek te bouwen.  

 Ondertussen versleepten wij drie oude picknickbanken van het voormalige stadskantoor. 
We bouwden er twee stevige picknickbanken van voor het beleefbos en herstelden het 
landhek achter de heemtuin. 

 Helaas waren er ook weer de onnodige vernielingen: twee wilgenhutten, het 
bovengenoemde landhek, de helft van de wilgjes rond het vennetje, het 
rioolbuisinsectenhotel vernield…  

 En dan opeens zit in onze mooiste klimboom… een processie van rupsen.  

 Door corona en het mooie weer moesten we prullenbakken drie tot vier per week legen.  

 Langs het ‘meertje’ zetten we de spontaan opgekomen Zwarte elzen af. Nu staat de mooie 
Watercypres weer vrij in het oog.  

 Bij Tennisvereniging TC ’t Weusthag konden we nog een paar aanhangers geel zand van 
hun zomerbeachveldje ophalen voor aanvulling van ons eigen beachje in het beleefbos.  

 We plaatsten een vijftal mooi wegwijzers richting Houtmaat, Kinderboerderij, Heemtuin en 
Beleefbos (op de Slingerbeurs 2019 regelden we dat Gildebor de bordjes met ingebrande 
teksten).  

 Duizendguldenkruid bloeide weer, Naaldvaren trof een kenner aan. 

 De populaire kruipbuisheuvel heeft nu aflopende palissades aan weerszijden van de 
uiteinden van de buis. De buis had duidelijk minder last van instromend water. 

 Nog een bijzonder en mooie ontwikkeling: midden augustus begonnen twee groepen van 
vijf leerlingen van VSO ’t Korhoen begonnen op maandag- en dinsdagmorgen met hun 
stage. Deze zou al in maart starten… corona.  

 Eind juni en eind september maaiden en hooiden we de graslandjes in beleefbos en 
heemtuin.  

 En dan vallen de bladeren: maar liefst vijf stevig aangedrukte aanhangers vol en 50 zakken 
van 300 liter voerden we af naar de brede zandweg naast het beleefbos.  

 Helaas moesten we wel onze jaarlijkse Natuurwerkdag/Najaarsschoningsdag in heemtuin 
en beleefbos afgelasten. Even later hadden we nog een behoorlijke en onverwachte klus: 
circa 5500 bollen planten. Een hele klus, maar natuurlijk bedankt, Gildebor. 

 Wat ik maar weer wil zeggen: het beleefbos, elke jaar mooi, elke jaar toch weer anders en 
altijd wel wat te doen… ook voor ons. 

 

Werkgroep Beleefbos en 2021 
Plannen genoeg voor 2021.  

1. Verduurzamen we enkele van onze natuurspeelplekken.  
2. Herstellen we de schade aan de speelgraslanden door de natte winter. 
3. Ondersteunen we de werkgroep Heemtuin met het maaien van de graslanden en de 

slootranden, en met het onderhoud van de bomen en de paden. 
4. Koesteren we de in 2019 en 2020 gepote bomen en boompjes (wordt het weer 39-40 

graden…?). 
5. Ronden we eindelijk de zogenoemde Zwienenbergheuvel af. 
6. Voeden we de bomen weer met bladferment. 
7. Onderhouden we onze eigen composthoop. 
8. Gaan we samen met de werkgroep Heemtuin aan de slag op de Natuurwerkdag.  
9. Maken we hopelijk eindelijk vorderingen met plannen als het ooievaarsnest, de springkuil 

en het heuveltheatertje. 
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10. Zijn we natuurlijk ook weer met onze wekelijkse en jaarlijkse routine bezig: maaien, hooien, 
bladruimen, takken ruimen, prullenbakken legen, rommel opruimen, de speelplekken veilig 
houden en onze gasten te woord staan. 

11. Gaan we ook weer elke dinsdagmorgen genieten van het buiten zijn, het buiten werken in 
en aan de natuur en het samen aan de slag zijn. 

Herman Mulder 
 
 

 
 
WERKGROEP COMMUNICATIE 
Onze werkgroep zorgde weer voor het jaarverslag van onze vereniging en vier keer voor de 
inhoud, opmaak en verzending van ons DigiDuizendblad. Kopij kwam er voldoende binnen. 
Input van de leden is altijd welkom. 
Activiteiten als Groenmarkt, WeustDag en Kwekerijdagen konden dit jaar niet doorgaan helaas. 
Ook onze vergaderingen waren fysiek niet mogelijk. Het overleg werd per e-mail kortgesloten. 
Doordat persoonlijk contact met organisaties niet mogelijk was, werden we overstelpt met veel 
digitale informatie, zodat je soms werkelijk door de bomen het bos niet meer zag.  
 

Onze werkgroep kan nog steeds versterking gebruiken. Mensen die goede ideeën hebben en mee 
willen denken over de communicatie zijn welkom. En voor de toekomst moet er aan verjonging 
gedacht worden. 
Rooster van aftreden:  
2021 – Marieke van Gerven aftredend en herkiesbaar 
2022 – Ria ter Braake, treedt dan af 
2023 – Herman Mulder 
Werkgroepleden:  
Facebook – Herman Mulder,  
Instagram – Merel Leeuwerink 
PR – Herman Mulder;  
Redactie – Herman Mulder, Marieke van Gerven en Ria ter Braake (eindredactie en verzending; 
Website – Herman Mulder en Anton Hoenderboom 
Marieke van Gerven, Anja Martin en Albert ter Braake zorgden voor de correctie van jaarverslag 
en DigiDuizendblad. Hiervoor onze hartelijke dank. 
Ria ter Braake 
 
 

 
 
WERKGROEP CURSUSSEN 
De werkgroep cursussen van het IVN is vertegenwoordigd in de KIN-cursusgroep die is 
samengesteld uit het KNNV, IVN en Nivon. Elke organisatie levert twee afgevaardigden. 
De primaire doelstelling van de KIN-cursusgroep is NATUURBELEVING uit te dragen onder een 
zo groot mogelijk publiek. 
 
De KIN-cursusgroep heeft in 2020 één cursus georganiseerd: 
In januari de minicursus: Tuinvogels herkennen. Omdat deze minicursus in 2019 een succes 
was, besloten we die in 2020 nog een keer aan te bieden. 
Deze cursus, bestaande uit één theorieavond, maandag 13 januari en één excursie, zondag 19 
januari, organiseerden we weer samen met Jaarrond Tuintelling en Vogelbescherming. De 
aanmeldingen vielen eerst tegen, maar nadat er een persbericht in de Twentsche Courant 
Tubantia had gestaan stroomden de aanmeldingen binnen. We moesten zelfs mensen op een 
reservelijst zetten. Met 24 deelnemers gingen we van start. Wim Bakker verzorgde weer de 
theorieavond met een mooie presentatie. En samen met André van de Berg leidde hij de excursie 
in het van Alphenbos, het Beleefbos en rondom de Houtmaat. Daar werden verschillende soorten 
waargenomen. Wel jammer dat soms het geluid van de snelweg het geluid van de vogels 
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overstemde. Toch was er genoeg te zien en te horen, onder andere het verschil tussen koolmees 
en pimpelmees, zowel in uiterlijk als geluid. 
 
En toen gooide Corona roet in het eten. We werden geconfronteerd met maatregelen waarbij het 
niet mogelijk was om de cursussen die we verder in de planning hadden uit te voeren. We hadden 
in het voorjaar een cursus ‘Klimaat in Twente’ en in het najaar een paddenstoelencursus willen 
geven. Hopelijk kunnen we in de loop van 2021 de draad weer oppakken. 
 
De KIN-cursusgroep bestaat op dit moment uit vijf leden. Wytze Boersma namens het KNNV, Els 
Kippers en Marjo Mulder van het IVN, Luc van Veen en Barbara van Limburg Stirum van het 
Nivon.  
Marjo Mulder  
 
 

 
 
WERKGROEP EDUCATIE 
Er waren door corona geen activiteiten. 
Werkgroepleden: Willy van Diepen, Annie Dreteler, Ina ter Kuile, Merel Leeuwerik, Lida Oppewal, 
Marjo Mulder en Karin de Vries. 
 
 

 
 
WERKGROEP HEEMTUIN 

Werkgroep Heemtuin Weusthag 
In Heemtuin Weusthag worden Landschapselementen en planten getoond die karakteristiek zijn of 
waren voor Twente en die behouden moeten blijven. De bezoekers willen we op een educatieve 
wijze kennis laten maken met houtwallen, bermen, bos, graanakkers, heide, poelen en planten. Dit 
doet de werkgroep door het regelmatig openstellen van de tuin voor jong en oud. 
 

Vrijwilligers 
De werkgroep Heemtuin bestond eind december 2020 uit 17 vrijwilligers:  
Mirthe Korthorst, Esther Rijpma, Charly Parera, Lida Oppewal, Anneke de Jong, Ina de Boer, 
Herman Mulder, Marjo Mulder, Hans Wienk, Gemmy Wienk, Dick Stienstra, Gerrit Kuipers, Paulien 
Koning ter Heege, Mariska Wissink, Els Kippers, Erwin Welberg, Jael van Engelen, 
Henk van den Berg onderhoud het tuingereedschap. 
 

In de loop van het jaar hebben vier nieuwe vrijwilligers zich gemeld en zijn drie vrijwilligers gestopt. 
We zijn erg blij met deze nieuwe vrijwilligers. Die hebben we ook hard nodig om de tuin te 
onderhouden en verder te ontwikkelen.  
 

In januari en februari zijn twee studieavonden voor de vrijwilligers georganiseerd. De eerste avond 
heeft Jan Zwienenberg ons verteld over het belang van wilgen voor wilde bijen en een aantal 
bijzondere planten in de Heemtuin belicht. De tweede avond heeft Herman Mulder aan de hand 
van foto’s de ontwikkeling van de afgelopen vijf jaar Heemtuin / Beleefbos toegelicht. 
 

In verband met de coronamaatregelen zijn een aantal geplande activiteiten voor de vrijwilligers niet 
doorgegaan; het voor- en najaarsoverleg en het vrijwilligersuitje. 
 

Openstelling 
Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus was er sprake van beperkte 
openstelling. Tot 1 juni was de tuin gesloten voor publiek. Vrijwilligers hebben zoveel mogelijk de 
werkzaamheden voortgezet. 
Vanaf 7 juni was de tuin weer toegankelijk voor publiek met inachtneming van de 
coronamaatregelen. 
 

We werkten op dinsdag en woensdag of zaterdag (openingstijden) van maart t/m oktober, maar 
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ook geregeld op andere dagdelen. Door de zachte winter werd er ook langer in het jaar 
doorgewerkt. 
 

De Heemtuin was voor publiek geopend op: 
- Dinsdagmorgen van 9.00 uur - 12.00 uur maart tot en met oktober 
- Woensdag van 19.00 uur - 21.00 uur mei t/m augustus 
- Zaterdag van 9.30 uur - 12.00 uur maart/april en september/oktober 
- Zondag van 13.00 uur – 16.00 uur vanaf juni t/m half september 

 

Beheer Heemtuin 
De Heemtuin is opgedeeld in verschillende (landschaps)gebieden. Door gebrek aan vrijwilligers 
had niet ieder gebied het afgelopen jaar een beheerder. Voor de insectentuin, medicinale tuin en 
verfplantentuin ontbreekt vast beheer. We proberen dit zoveel mogelijk op te vangen door 
onderling taken te verdelen. Hopelijk vinden we onder de nieuwe vrijwilligers ook nieuwe 
gebiedsbeheerders.  
Gelukkig springt de werkgroep Beleefbos geregeld bij om het onderhoud van graslanden en de 
aanplant en snoei van bomen en struiken op zich te nemen.   
Voor de medicinale tuin is een nieuw beplantingsplan gemaakt door Mirthe en uitgevoerd door 
Mirthe en Marjo. Een enorme klus met een mooi resultaat. 
 

Door de werkgroep verfraaiing middenterrein zijn een aantal plannen uitgevoerd waaronder de 
verplaatsing van de banken op het middenterrein en de aanplant van een haag tussen het 
bloemrijk grasland en de medicinale tuin. Dit is een hele verbetering. In de loop van 2021 zullen 
verdere plannen waaronder verhoogde plantenbakken uitgevoerd worden.  
 

Activiteiten Heemtuin 
Naast de werkzaamheden op de Heemtuin is de werkgroep ook betrokken bij specifieke 
activiteiten. In de meeste gevallen zijn dat jaarlijks terugkerende activiteiten.  
Door de beperkende maatregelen in verband met corona zijn een NLdoet in maart, Parkdag 
Weusthag / Slootjesdag in juni en de Natuurwerkdag in november niet doorgegaan. 
     

De Slingerbeurs in maart heeft ons weer veel opgeleverd waaronder gefermenteerd blad en 
houtsnippers dat afgeleverd werd door Gildebor.  
 

De Openzondagen: vanaf 1 juni tot eind augustus.  
 

Samenwerking met BSO Buiten zijn 
De BSO is gevestigd in Ponystal ’t Geerdink en maakt gebruik van de Heemtuin en het Beleefbos 
voor natuur educatieve activiteiten met de kinderen van de BSO. De eigenaar van de BSO is 
tevens vrijwilliger in de Heemtuin. In 2021 zal de BSO gebruik maken van een deel van de 
Kweekhoek in de Heemtuin voor het opkweken van eigen groente en planten en wordt verdere 
samenwerking op natuur educatie verder uitgewerkt. 
 

Samenwerking Stadsimker 
Helaas is de stadsimker gestopt met zijn activiteiten in Hengelo waaronder de Heemtuin. De 
bijenkasten zijn in het najaar weggehaald. Er wordt gezocht naar een nieuwe imker die kasten in 
de tuin wil plaatsen. 
 

Coördinatiegroep Heemtuin 
Charly Parera, Esther Rijpma. Mirthe Korthorst en Anneke de Jong 
 
 

 
 
WERKGROEP LANDSCHAPSONDERHOUD WEUSTHAG  
In alles was 2020 een bijzonder jaar wat compleet beheerst werd door COVID. Wij hebben dan 
ook maar zes keer een zaterdagochtend de handen uit de mouwen kunnen steken. In de eerste 
drie en de laatste drie maanden van het jaar. Maar altijd met een volle bezetting van toch 
gemiddeld tien mensen. En heel fijn dat iedereen gezond is gebleven op één gebroken pols na. 
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 Zaterdag 11 januari werd met vijftien mensen geklust op het eiland in de Houtmaatvijver. 
De overtocht werd gemaakt met het ponton waarop, in de zomermaanden, de 
muziekkoepel rust. Dit was tevens een prima pauzeplek. Op het eiland werd de massale 
opslag van wilgen teruggezet om te voorkomen dat alle andere bomen en struiken 
verstikken. Een geweldige klus, de wilgen staan op bijna elke 10 cm en als ze wijder staan, 
dan hebben ze al een flinke omvang. 

 Zaterdag 15 februari klusten we voor de derde keer op het eiland in de vijver van 
Buitenplaats de Houtmaat. Halverwege was het nog “Waar waren we gebleven?”, eenmaal 
aan de drassige wal werd het “Waar gaan we nu beginnen?” Bij prima weer en water tot 
soms aan of over de rand van onze laarzen zetten we weer een massa schietwilgen terug, 
vleiden de stammen en stammetjes op de bodem. De moerascipressen stelden we zo mooi 
vrij.    

 Zaterdag 7 maart werd er gewerkt rondom het kleigat van Rientjes. Overjarig riet is 
weggemaaid, waardoor zichtlijnen weer vrij kwamen en een aantal elzen zijn terug gezet. 
Het vrijkomende hout is verwerkt in de aanwezige houtrillen. Mooi om te zien was dat de 
eerste lentebloeiers zich hadden aangediend, ondanks de vele regen en lage temperaturen 
van de afgelopen weken. Het klein hoefblad stond in bloei.  

 Zaterdag 6 juni heeft de werkgroep het seizoen traditiegetrouw afgesloten in de 
kruidenweide achter het zwembad. Na twee maanden niet gewerkt te hebben vanwege 
Corona, was het heerlijk om door een wei te mogen dartelen. Het was goed te zien dat we 
een droog voorjaar hebben gehad, het aantal bloeiende planten was beduidend lager dan 
vorige jaren.  

 Zaterdag 5 september waren we na een verdiende vakantie weer terug op De 
Kruidenweide. Met ons zessen genoten van het zonnetje en de vakantieverhalen. Na de 
gebruikelijke pauze met koffie en koek (dit keer door Thea verzorgd) weer aan de slag met 
het messcherpe gereedschap. 

 Zaterdag 21 november: werkten we bij de plassen van Rientjes. Na een uitstel van twee 
weken, doordat we niet in groepen mochten werken door Corona, konden toch we toch 
weer aan de slag als werkgroep. Het was meer dan lekker weer. Bewolkt en koud, dus 
prima omstandigheden om de handen uit de mouwen te steken.  
Daar aangekomen stond het riet, de opslag en werkelijk tot in de bomen de braam, meters 
hoog. Na een werkverdeling en uitleg van Walter werden we aangesproken door de vele 
gebruikers van het gebied. Vissers, wandelaars en buurtbewoners. ‘Eindelijk dat er weer 
iets gebeurde’ alleen een visser was niet zo blij. Hij dacht dat we een visstek aan het 
maken waren. Uiteraard was dat niet het geval. Maar zijn betrokkenheid sierde hem.  

 

De werkgroep is ook in 2020 stabiel gebleven met vijftien deelnemers. Een mooie omvang van 
actieve leden met een hoge opkomst. De coördinatie werd halverwege het jaar door Albert Becker 
overgedragen aan Peter Leeuwerink. 
We hebben afgesproken dat de caketrommel op initiatief van Ine naar degene ging die nog niet 
gezorgd had voor een versnapering. Naar eigen bakvermogen.     
En van dat alles werd verslag gedaan via Facebook, onze website, diverse krantenartikelen en ons 
Digiblad, met dank aan onze werkgroep Communicatie. 
 

We hebben als WLOW best ondanks COVID veel kunnen doen. Maar vooral het elkaar ontmoeten, 
verhalen en kennis delen en vooral veel plezier hebben is voor allen van onschatbare waarde. En 
hoop dan ook dat 2021 een beter jaar gaat worden. 
Peter Leeuwerink 
 
 


