
- 1 - 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAARVERSLAG 2021 
 

 



- 2 - 
 

 
 
 
 
 
 

Agenda Algemene ledenvergadering d.d. 25 mei 2022 
Locatie: Buitenplaats De Houtmaat, Houtmaatweg 9, 7556 PC Hengelo 

Aanvang om 19.30 uur – 22.00 uur 

 
 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 16 juni 2021 

3. Mededelingen 

    a. Nieuwe website operationeel 30 november 2022 

    b. 

4. Ingekomen stukken 

5. Verslag bestuur en werkgroepen 

6. Financieel jaarverslag 

7. Verslag kascommissie 

8. Benoeming nieuwe kascommissie 

9. Vaststellen begroting 2022 

10. Vaststellen contributie 2023 

11. Bestuurssamenstelling 

      a. Benoeming secretaris Frans Besselink 

      b. Rooster van aftreden: 

- voorzitter Rewert Wolthoff, aftredend 2022, herkiesbaar 

c. Benoeming vertrouwenspersoon Willy van Diepen 

12. Huldiging jubilarissen 

     • J. Lusthusz 40 jaar 

     • K. van ’t Hoff 40 jaar 

     • F. Zwienenberg 40 jaar 

     • A. Dreteler 25 jaar 

     • A. Koers 25 jaar 

     • F. Pots 25 jaar 

 

PAUZE  

 

13. Beleidsplan 2022 

14. Actualisering Huishoudelijk reglement 

15. Stand van zaken verfraaiing Heemtuin 

16.Stand van zaken Natuur- en Educatiecentrum Weusthag 

     a. resultaten Slingerbeurs d.d. 22-04-2022 

     b. financieel voorstel bestuur 

     c. naamgeving gebouw 

17. Stand van zaken verfraaiing Heemtuin 

18. Rondvraag 

19. Sluiting 
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Notulen Algemene Ledenvergadering IVN Hengelo 16 juni 2021  
  
Aanwezig:  
Mirthe Korthorst, Mariska Wissink, Esther Rijpma, Paulien Koning ter Heege, Frans Besselink, 
Albert Becker, Laurens Snieders, Erwin Olthuis, Hans Wienk, Gemmy Wienk, Jan Groensmit, Nel 
van Duuren, Marieke van Gerven, Els Kippers, Ada Krupers, Elly Zwienenberg, Ria ter Braake, 
Peter Leeuwerink, Rewert Wolthoff (voorzitter) en Marjo Mulder (notulen).  
  
Afwezig met kennisgeving:  
Willy van Diepen, Anneke de Jong, Herman Mulder, Jan Zwienenberg, Toon Lanzing, Thea 
Collignon, Felice Engbersen, Albert ter Braake, Henk van den Berg, Ina ter Kuile, Jan Arendsen, 
Lida Oppewal, Wim Laverman en Anton Hoenderboom. 
  
1. Opening en vaststellen agenda:  
Rewert opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Willy van Diepen moest zich 
afmelden vanwege een politieke markt. Daarom maakt Marjo Mulder vanavond de notulen.  
IVN bestond vorig jaar 60 jaar en daarom als traktatie een gebakje, evenals vorig jaar trouwens. 
Rewert staat even stil bij afgelopen jaar. Ondanks corona zijn veel werkzaamheden en activiteiten 
wel doorgegaan. In juni konden we de poort weer openen voor de Open Zondagen. Daarentegen 
kon er ook veel niet doorgaan, zoals NL-Doet, de Weustdag, de jaarlijkse Natuurwerkdag, dit jaar 
de Nieuwjaarswandeling en verschillende overleggen.  
Drie leden van onze afdeling zijn dit jaar overleden: Jan Wosgien, Pietske de Boer en Ge Inia-
Crom. Rewert vraagt een minuut stilte om hen te gedenken.  
 De agenda is akkoord.  
  
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 24 juni 2020: het verslag is akkoord.  
  
3. Mededelingen:  
De afgemelde leden worden vermeld.  
Rewert had een mail ontvangen van Johannes de Boer, een neef van Pietske de Boer. Hij is haar 
executeur testamentair. In die mail liet hij weten dat Pietske in haar testament heeft opgenomen 
dat zij €10.000,00 schenkt aan onze IVN afdeling met de vermelding dit te besteden aan een 
nieuwe vijver of verbetering van de oude. Rewert gaat in overleg of we dit iets breder mogen 
opvatten, waarbij aankoop van educatief materiaal en opslag daarvan bij die vijver ook toegestaan 
zijn. We denken aan verbetering, eventueel vervanging van het huidige huisje daar. Uiteraard zijn 
we allemaal erg verrast en blij. Er volgt een applaus voor Pietske.  
 
4. Ingekomen stukken: geen.  
  
5. Verslag bestuur en werkgroepen:   
De verslagen worden akkoord bevonden met dank aan aller inzet.  
  
6. Financieel Jaarverslag 2020:  
De subsidie die we jaarlijks van de gemeente ontvangen was nog niet binnen in 2020. Die wordt 
vermeld op het overzicht van 2021. Albert heeft een opmerking ten aanzien van ons eigen 
vermogen. Het moet wel duidelijk zijn dat dit onder andere bedoeld is als reservering voor het 
nieuwe onderkomen, aankleding en inrichting daarvan. De gemeente is daarvan op de hoogte. 
  
7. Verslag Kascommissie:  
Albert ter Braake en Marjo Mulder (Laurens Snieders was verhinderd) hebben de kas 
gecontroleerd en in orde bevonden. De financiële verslaglegging ziet er goed uit. Het bestuur 
wordt decharge verleend.  
  
8. Benoemen nieuwe Kascommissie:   
Albert wordt bedankt voor de inzet. De nieuwe Kascommissie wordt gevormd door Laurens 
Snieders en Marjo Mulder. Els Kippers meldt zich als reserve.  
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9. Vaststellen Begroting 2021:  
Omdat de werkgroep Communicatie werkgroep overstijgende kosten maakt staat deze vermeld bij 
Uitgaven Vereniging. Evenals vorig jaar staat er nu ook €250,00 begroot, ook al zijn er afgelopen 
jaar geen kosten gedeclareerd. Er komen nieuwe flyers en ook voor het nieuwe onderkomen zal er 
wat gecommuniceerd moeten worden. 
De Begroting 2021 wordt goedgekeurd.  
 
10. Vaststellen Contributie 2022:  
De contributie voor 2022 wordt niet gewijzigd. De contributie bedraagt:   
• landelijke leden:   € 24,00  
• huisgenootleden:   €14,00  
• donateurs minimaal:   €15,00   
Dit is gelijk aan de contributie voor 2020. 
Per 2023 wordt de contributie met €1,00 verhoogd, wanneer dat ook landelijk gebeurt.  
  
11. Bestuurssamenstelling: 
Het bestuur bestaat op dit moment uit twee personen. Voorzitter Rewert Wolthoff, aftredend 2022 
en penningmeester Willy van Diepen, aftredend 2023. De functie van secretaris is nog steeds 
vacant. Een bestuur bestaand uit twee personen is toegestaan, maar is natuurlijk niet ideaal. Er 
zijn wel contacten geweest, maar die hebben tot niets geleid. Er worden nog een paar mensen 
benaderd. Marjo zal Herman vragen of er een vacature is doorgegeven aan de vrijwilligerscentrale.  
  
12. Huldiging jubilarissen:  
Jan Arendsen is 25 jaar lid. Vanwege een staaroperatie kon hij niet komen. Rewert brengt hem de 
zilveren speld en bloemen.  
Marieke van Gerven, Jan Groensmit en Ada Krupers zijn 25 jaar lid en ontvangen een zilveren 
speld en bloemen. 
Nel van Duuren is 50 jaar lid. Zij ontvangt een oorkonde en bloemen. Erwin Olthuis is meer dan 50 
jaar lid. Dit was niet bekend bij ons. Tot een paar jaar terug hield het landelijk bureau ons daarvan 
op de hoogte. Vandaar deze verlate huldiging. Hij ontvangt eveneens een oorkonde en bloemen. 
  
13. Beleidsplan 2021:  
De aanvullingen in het beleidsplan worden toegelicht: 

 bij de werving van nieuwe leden voor de verschillende werkgroepen zal ook met het oog op 
het nieuwe gebouw gedacht moeten worden aan gastheer/gastvrouwrol; het opstarten van 
een korte cursus in deze zou wenselijk zijn 

 de samenwerking met KNNV heeft zich de laatste tijd met name gericht op gemeentelijke 
aangelegenheden zoals ecologisch maaibeleid en inbreuken op hoofdgroenstructuur 

 plan voor aanleg van een Tiny Forest in het Beleefbos 

 de verdere uitwerking van de plannen van het Natuurcentrum Weusthag 
 
14. Stand van zaken Natuur- en Educatiecentrum:  
In de gemeenteraad van november 2020 is voor 2021 een bedrag van 25.000 euro gelabeld aan 
de bouw van een onderkomen. Het traject van indienen schetsontwerp bij gemeente, aanvragen 
subsidies, overleg met partijen die voor de toekomstige exploitatie van belang zijn is gestart.  
Voor IVN Hengelo zal de nieuwe accommodatie conform het vastgestelde plan van eisen een 
passende ruimte worden voor alle vrijwilligers. Van hieruit kunnen alle locatiegebonden 
natuureducatieactiviteiten plaats vinden, kunnen zowel individuele bezoekers als groepen worden 
bediend, zal het onderwijs (o.a. VSO ’t Korhoen) haar praktijk op locatie kunnen uitoefenen, biedt 
het ruimte voor een wijkparticipatieproject als ‘Gezond en natuurlijk eten uit eigen wijk’ en geeft het 
onderkomen net even iets extra’s aan BSO’s, die gebruik willen maken van Beleefbos en/of 
Heemtuin. Bij zowel landelijk, regionale als lokale fondsen zijn aanvragen uitgezet voor een 
financiële ondersteuning. In het najaar 2021 is daarover hopelijk meer duidelijkheid 
 
15. Stand van zaken verfraaiing heemtuin: 
Om de heemtuin aantrekkelijker en intiemer te maken hebben we twee jaar geleden een 
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inventarisatie gemaakt van verbeterpunten. Een paar punten zijn inmiddels gerealiseerd.  
Om de opslag van de boer uit het zicht te krijgen zijn er verschillende soorten wilgen geplant en de 
bestaande struiken zijn groter geworden. Ook is er een haag geplant naast de medicinale planten, 
bestaande uit meidoorn en veldesdoorn. Om het grote, vrij lege middenplein aan te kleden zijn er 
al een paar aanpassingen gedaan. We hebben op twee plekken de banken zodanig verplaatst dat 
ze in een cirkel staan omgeven met houten boompalen, opgevuld met houtsnippers, op de plekken 
bij de al aanwezige bomen. Dankzij NL-Doet hebben we er ook twee grote picknicktafels neer 
kunnen zetten. Dat is een succes gebleken. Nu zijn we toe aan de verdere opvulling van het 
middenplein. Herman en Marjo hebben daar een plan voor gemaakt, dat per mail is verzonden 
naar de heemtuin- en beleefbosmedewerkers. Het is niet meer dan een eerste concept, waarop 
gereageerd kon worden. Dit is mondjesmaat gebeurd. Hopelijk kan er in het najaar weer een 
heemtuinoverleg plaatsvinden waarop het plan besproken kan worden, zodat we er daarna mee 
aan de slag kunnen. Bovendien kan het al doende aangepast worden. 
Er is een mooi ooievaarsnest gemaakt. De plaatsing is bijna voltooid. Rewert zet er een fles wijn 
op als het nest wordt bewoond. Daar houden we hem aan.   
 
16. Rondvraag: 
Hans Wienk vraagt of het mogelijk is om het nieuwe onderkomen eventueel modulair te bouwen 
om de kosten in het begin te drukken. Daar wordt niet echt positief op gereageerd, dat zal niet 
meevallen. 
Ria ter Braake vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het plaatsen van andere 
bijenkasten in de heemtuin. Rewert neemt contact op met Henny Pierik van de bijenvereniging.  
 
18. Sluiting: Rewert sluit de vergadering met dank aan iedereen. 

 
 
 

 

Jaarverslagen 2021 
 
HET BESTUUR   
Evenals 2020 werd ook 2021 voor een belangrijk deel gedomineerd door de beperkende 
maatregelen als gevolg van COVID-19. Gelukkig konden we onze OpenZondagen vanaf 1 mei t/m 
eind augustus gewoon door laten gaan en kwamen de bezoekers genieten in de vrije natuur van 
onze mooie Heemtuin.  
Cursussen en eigen interne bijeenkomsten konden andermaal geen doorgang vinden. Doordat 
we de jaarvergadering ook nu naar juni hebben verplaatst kon deze bij Buitenplaats De Houtmaat 
onder de overkapping in goede orde plaatsvinden. Als jubilarissen hebben we Jan Arendsen, 
Marieke van Gerven, Jan Groensmit en Ada Krüpers - ieder 25 jaar lid - gehuldigd.  
Bijzonder fijn was de toezegging van Frans Besselink - kort na de jaarvergadering - om als 
secretaris toe te willen treden tot het bestuur. Daarmee zijn we weer in een 3-hoofdig bestuur 
terecht gekomen. Het vergaderen met een goede secretaris erbij is toch wel heel erg prettig.  
Met het overlijden van Henk Groothuis najaar 2021 is weer iemand uit de ‘oudere garde van de 
Heemtuin’ ons ontvallen. Zijn kennis van (medicinale) planten zullen we node missen. 
Het jaar 2021 heeft voor ons als IVN-bestuur en bestuur van de Stichting voor een belangrijke deel 
in het teken gestaan van de nieuwplannen voor het Natuur- en Educatiecentrum Weusthag. Het 
aanvankelijk plan bleek toch wat te ambitieus te zijn, omdat verschillende landelijke fondsen niet 
bereid bleken om er een financiële bijdrage in te doen. Het bouwplan moest worden bijgesteld en 
te samen met architect Thijs Mulder en Olde Hanter Duurzaam is middels het M2-bouwsysteem 
een haalbaar project ontstaan. Lokale fondsen als Rabo Bank, Willem Willink Stichting, Lokaal 
Fonds Hengelo en Stichting Groener Hengelo hebben bijdragen toegezegd. De voorbereidingen 
voor de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn ingang gezet. Laten we hopen dat we 
na de zomer 2022 met de bouw kunnen starten. 
Rewert Wolthoff, voorzitter 
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Ledenadministratie 
Op 1 januari 2022 telt onze afdeling 109 leden*: 99 gewone leden en 10 huisgenootleden. 
(* waaronder 23 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 2021 hebben 10 leden zich aangemeld. 
Er waren 9 afmeldingen als lid, waarvan 2 door overlijden en 1 door verhuizing naar Rotterdam. 
 
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.  
 
Ledenmutaties uitsluitend doorgeven aan de ledenadministratie van de eigen afdeling. 
Deze worden door ons verwerkt in het systeem van Amsterdam. 
Gegevens wijzigen of lidmaatschap 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. 
 
De leden die via het landelijk bureau betalen, moeten zich afmelden bij de 
ledenadministratie in Amsterdam. 
Gegevens wijzigen of lidmaatschap opzeggen voor landelijke leden: 
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.  
Ria ter Braake 
 

 
WERKGROEP BELEEFBOS 
Deze werkgroep was het hele jaar door wekelijks aan de slag, in elk geval op dinsdagmorgen van 
9.00 -12.00 uur. Ze onderhoudt, beheert en ontwikkelt in Beleefbos Weusthag vooral de natuurlijke 
speelplekken. Ze ontwikkelt er ook de vele graslanden tot steeds bloemrijkere zones en het 
bomige gedeelte langzaamaan tot een echt voorjaarsbos.  
Eind 2021 bestond onze werkgroep uit negen personen. Van twee zeer gewaardeerde vrijwilligers 
namen we afscheid. Vier nieuwe personen mochten we verwelkomen.  
We hebben de meeste dinsdagochtenden in de afgelopen winter gewoon door kunnen werken. 
Ook de rest van het jaar konden we ondanks corona toch slim aan de slag. 
Er is veel gebeurd, veel werk verzet, en niet te vergeten samen met de stagiaires van VSO  
’t Korhoen. Zij kwamen elke week trouw twee ochtenden.  
Natuurlijk is er elk jaar weer veel werk van hetzelfde: maaien, hooien, bladruimen, snoeien, afval 
opruimen, vernielingen herstellen enzovoort. Daarom in dit verslag vooral de opvallende, de 
bijzondere gebeurtenissen van 2021. En dat zijn er vele. 

 Vuurwerkresten vonden we begin 2021 nauwelijks. Leve het knalverbod.  

 We bouwden een nieuwe wilgenhutcirkel vlakbij de kruipbuisheuvel.  

 Onze buur BSO Buiten Zijn schonk ons een mooie Okkernoot. Die staat er nog, maar de 
door de stagiaires geplante Wilgen langs de beek moesten we eind 2021 weer verwijderen. 
Ze stonden zonder waterschapsvergunning in de schouwstrook van de beek.  

 De duizenden bloembollen, eind 2020 in allerijl geplant, staken hun kopjes in de lente al 
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snel boven de grond. De massaliteit moet in de volgende jaren nog komen.  

 De jongelui van VSO ’t Korhoen herstelden het bijenhotel in de rioolbuis (de zogenoemde 
Zwienenbergheuvel) en de omgeving daarvan. Eenmaal klaar vierden we dat feit, dat feest 
met de officiële onthulling van het bijbehorende informatiepaneel.  

 Gildebor leverde weer een mooi aantal eikenstammen voor het onderhoud van onze 
natuurspeelplekken.  

 Het ooievaarsnest werd met wilgentakken vervochten tot een echt nest. Letterlijk met 
vereende krachten zetten we het rechtop. Nu de ooievaars nog.  

 Enkele statushouders ‘aangebracht’ via Wijkracht hebben ons korte tijd geholpen. Zij 
verhuizen helaas nogal vaak.  

 De IVN-aanhanger kreeg na vele omzwervingen een definitieve plek met eigen oprijlaan’.  

 Met de machinerie hadden we wat pech dit jaar. Gelukkig hebben we sinds de 
jaarvergadering een geweldige technische man bij het IVN.  

 Het twee keer per jaar met grof geklepeld - en zwaar tractorgeweld schonen van de sloot 
en de beek zien we steeds weer met lede ogen aan. Alles gaat kapot en wij blijven zitten 
met de slootbagger.  

 Eind augustus verrichtten vele groepen leerlingen van het Twickelcollege diepe 
grondboringen in het beleefbos in het kader van de kennismakingsperiode en als onderdeel 
van hun studie.  

 Dit jaar lukte het niet de vijf jonkies van ‘onze’ torenvalk te ringen.  

 In de loop van het jaar hebben we de heemtuingroep op verschillende wijze geholpen: 
graspaden maaien, graslanden kort zeisen, hekwerkjes herstellen, hagen knippen, vijver en 
poel onderhouden, bladblazen en bladruimen, verbetering van het middenplein enzovoort. 

 Eind september startte de aanleg van het Tiny Forest, een klein inheems bosje voor 
versterking van de biodiversiteit, maar vooral natuureducatief bedoeld. Op een feestelijke, 
vrolijke oktoberochtend plantten een tiental leerlingen van ’t Korhoen de tientallen, 
honderdtallen jonge boompjes en struikjes in hun bosje. Zij gaan het ook onderhouden. Het 
ziet er nu al geweldig uit met de snipperpaden en de ‘theatrale’ zitstammen in de 
konijnenheuvel.  

 Ondertussen herstelden we een achttal stammen in het populaire stapstammenpad. Met 
het verzamelen van materialen (tegels, zand, houtsnippers) voor de verfraaiing van het 
middenplein van de heemtuin maakten we een begin. 

 Naast de Okkernoot waren er nog meer schenkingen: geel zand voor het strandje, drie 
fruitbomen en, van ’t Korhoen, vijf Kleinbladige Winterlindes. Het wordt echt een mooie 
boel. 

 Op de valreep van ‘21 naar ’22 maakten we met het CT Storkcollege nog een mooie 
afspraak: zij helpen ons bij het maken van vandalismebestendige wegwijzers. 

Laat ik ten slotte vooral dit niet vergeten: steeds meer mensen bezoeken ons beleefbos Weusthag: 
BSO’s, Scoutinggroepen, basisscholen, leerlingen van het CT Storkcollege, lunchwandelaars en 
de vele trouwe, dagelijkse wandelaars en trimmers. 
Wat ik maar weer wil zeggen: het beleefbos, elke dag van het jaar 2021 mooi, elke dag anders en 
altijd wel wat te doen (ook voor ons). 
Herman Mulder 
 

 
WERKGROEP COMMUNICATIE 
Ook in dit coronajaar kon onze werkgroep doorgaan met haar werkzaamheden. Zij het dat de 
vergaderingen nog per mail werden afgehandeld. 
 
Redactie: het jaarverslag en vier keer het DigiDuizendblad werden door ons verzorgd. Dit wil 
zeggen dat de digitaal aangeleverde stukken door ons werden verzameld, gecorrigeerd en uniform 
worden geplaatst. Op zich een mooie taak die met plezier wordt gedaan. 
Met dank aan bestuur en werkgroepen die op deze manier het wel en wee van de afdeling 
vastgelegd hebben. 
Gelukkig konden de kwekerijdagen bij Fahner dit jaar wel doorgaan en we hebben er weer met 
met een kraam gestaan.  
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Onze Facebook pagina heeft 350 volgers. Door Herman wordt verslag gedaan van alles waar 
het IVN bij betrokken is en andere interessante zaken.  
 
Op Instagram hebben we 216 volgers. Volgens Merel gaat het bijhouden van de instagram 
pagina goed. Ze doet zelf zo regelmatig mogelijk berichtjes uit met leuke foto’s over actualiteiten. 
Het lijkt haar echter leuk om nog actiever te worden (bijvoorbeeld twee berichten/posts per week). 
Echter merkt ze dat ze niet genoeg materiaal heeft om op de pagina te delen. Ze is er namelijk zelf 
niet bij wanneer de andere werkgroepen (bv die van de heemtuin en het beleefbos) aan het werk 
zijn om leuke foto’s te maken.  
Een vraag aan de leden: is er een manier waarop ik foto’s van de werkochtenden/andere 
activiteiten toegestuurd kan krijgen? 
 
Maar … eens komt een tijd dat ook een vrijwilliger wel met pensioen wil en aan het aftreedrooster 
is te zien dat ik graag mijn taak wil overdragen na 35 jaar de nieuwsbrief (in het begin mede) te 
hebben verzorgd. Een prachtige en belangrijke klus vond en vind ik nog steeds.  
35 jaar geschiedenis van onze afdeling op papier gezet. Daar kan geen medium tegenop. 
Mensen die goede ideeën hebben en mee willen denken over de communicatie zijn welkom.  
Voor de toekomst moet zeker er aan verjonging gedacht worden. 
Rooster van aftreden:  
2022 – Ria ter Braake, treedt dan af? 
2023 – Herman Mulder 
2024 – Marieke van Gerven 
 
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 
Wegens de corona pandemie waren er geen activiteiten van de werkgroep. 
 

 
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 2021 uit 16 vrijwilligers:  
Mirthe Korthorst, Esther Rijpma, Charly Parera, Lida Oppewal, Anneke de Jong, Ina de Boer, 
Herman Mulder, Marjo Mulder, Hans Wienk, Gemmy Wienk, Gerrit Kuipers, Mariska Wissink,  
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Erwin Welberg, Roelof Berkepeis, Gerna Edelenbos, Annette Groot Beverborg. 
Henk van den Berg onderhoudt het tuingereedschap. 
In de loop van het jaar hebben vier nieuwe vrijwilligers zich gemeld waarvan twee na circa twee 
maanden gestopt zijn en twee hun plek hebben gevonden. Het afgelopen jaar hebben we jammer 
genoeg afscheid genomen van vijf vrijwilligers, gestopt vanwege andere verplichtingen, fysieke 
problemen of motivatie.  
 
In verband met de coronamaatregelen zijn een aantal geplande activiteiten voor de vrijwilligers niet 
doorgegaan; de studieavond in januari en februari en het voorjaarsoverleg. Het najaarsoverleg en 
het uitje hebben wel plaatsgevonden. 
 
Openstelling 
Vanaf maart tot half september 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 
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 

 
In 2022 plannen we een extra open zondag in het vroege voorjaar om publiek ook te laten 
genieten van de bloeiende stinzenplanten. 
Opvallend was dat de werkochtenden meer bezoekers trokken dan voorgaande jaren.  
 
Beheer Heemtuin 

 De Heemtuin is opgedeeld in verschillende (landschaps) gebieden. Door gebrek of vertrek 
van vrijwilligers had niet iedere gebied het afgelopen jaar een beheerder. Voor de 
kweekhoek, de vijver en de poel ontbreekt vast beheer. We proberen dit zoveel mogelijk op 
te vangen door onderling taken te verdelen. Voor de verfplantentuin, de insectentuin en de 
medicinale tuin is het beheer dit jaar geregeld.  

 De werkgroep Beleefbos springt geregeld bij om het onderhoud van graslanden, de 
aanplant en het knotten en snoei van bomen en struiken op zich te nemen.   

 In het najaar is het natte heidegebied opnieuw aangelegd. Een klus die voor een groot deel 
geklaard is met vrijwilligers op de Natuurwerkdag. 

 Het middenterrein van de Heemtuin werd verfraaid door het verplaatsen van de banken en 
het plaatsen van tweepicknicktafels. Nog niet alle plannen voor het middenterrein zijn 
gerealiseerd maar wel zijn al veel materialen verzameld, veelal gratis, om de plannen uit te 
voeren. Het komend jaar gaan we daar mee verder.  

 Een nieuwe blikvanger in de heemtuin is het ooievaarsnest dat naast de poel geplaatst is. 
We hopen dat het nest in gebruik wordt genomen. 

 
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 NLdoet in maart, Parkdag 
Weusthag in juni niet doorgegaan.  
Wel doorgegaan is de Slootjesdag en hebben we deelgenomen aan de Kwekerijdagen bij 
kwekerij Fahner. 
 
De Slingerbeurs in maart was digitaal en heeft ons weer veel opgeleverd waaronder 
gefermenteerd blad en het frezen van de akkers.  
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De Open Zondagen: vanaf 7 juni tot 30 augustus.  
De thema’s waren; Water, Eetbare planten, Vruchten en Zaden. 
De open zondagen trokken in totaal 700 bezoekers. 
 
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. Eigenaar van de BSO is tevens 
vrijwilliger in de Heemtuin. In 2021 maakte de BSO gebruik van een deel van de Kweekhoek in de 
Heemtuin voor het opkweken van eigen groente en planten en zij onderhouden de insectentuin. 
Een deel van het jaar was de BSO gesloten in verband met de coronamaatregelen. 
 
Samenwerking imker 
Het is gelukt om een nieuwe imker in de Heemtuin te krijgen. Henny Pierik heeft een aantal 
bijenkasten geplaatst achter de akkers. We zijn hier erg blij mee. 
 
Coördinatie werkgroep Heemtuin:  
Charly Parera, Esther Rijpma, Mirthe Korthorst en Anneke de Jong 
 

 
WERKGROEP LANDSCHAPSONDERHOUD WEUSTHAG  
2021 was een bijzonder jaar dat beheerst werd door COVID. Wij hebben elf zaterdagochtenden 
kunnen werken. Door vele onduidelijkheden van de te hanteren regels en besmettingsgevaar, was 
er ook bij de leden veel onzeker. De zaterdagen werden dan, en begrijpelijk, met andere privé 
activiteiten ingevuld. De opkomst was dan gemiddeld ook niet ook hoog. De werkgroep is ook in 
2021 stabiel gebleven met 15 deelnemers. Een mooie omvang van actieve leden waarbij er 55 
leden op de zaterdagen hebben kunnen begroeten.  
  
De jaarplanning heb ik moeten laten varen. En heb tevens ook een kleine aanpassing gedaan bij 
het benaderen van een locatie in onderhoud. Samen met Walter van Dijk (Gildebor), waar ik een 
prima samenwerking heb, hadden we in de week voorafgaand aan de zaterdagochtend, een kort 
appcontact. En probeerde we de locatie zo te kiezen dat er bij voldoende mensen, voor één ieder 
wat wils, wat te doen viel. Op deze wijze konden we de groepjes klein houden, met de regels in 
ons achterhoofd. En probeerde ik ook de groep uit te dagen om locaties in te brengen. Ook niet 
onvermeld wil ik het prima onderhoud aan het gereedschap benoemen. Met als welkome 
vervanging van onze zagen geleverd door Gildebor. 
  
Het meest in het oog springende moment was wel zaterdag 4 december. Het onderhoud op het 
eiland van de Houtmaat. Het vrij maken van de cipressen door de schietwilgen te kappen. Een 
lastig karwij gezien het water en ongelijke bodem. Met een opkomst van 15 mensen en een 
versnapering achteraf beschikbaar gesteld door de Carel Weijschede van Buitenplaats de 
Houtmaat, hebben we een meer dan succesvolle afsluiting van 2021 mogen doen.  
  
En werd er in mijn redactionele stukjes als traditie aandacht besteed aan een bijzondere vondsten. 
Als het overvliegen van een zeearend, de rode kelkzwam en holenduif. Het gebied wordt steeds 
rijker en gevarieerder.  

Hieronder drie sfeerstukjes uit de persberichten 2021: 

A. Pad aan noordzijde Houtmaat: 
“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 ja hoor, de roep een heel helder “hu ru”. 
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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” 

B. Gebied Vitens:  
“Voor iedereen was het toch weer even wennen. En dat gold zeker voor mij. Kwam er op 

tijd achter dat ik mijn sleutels van de gereedschappen container was vergeten. Ha, 

uiteindelijk was ik op tijd hoor, inclusief IVN-vlag! Aan het werk gegaan met vier man en wel 

schuin tegen over de parkeerplaats van de Houtmaat. Het gebied is in eigendom van 

Vitens onze leverancier van drinkwater. Het is in de loop van de jaren een prachtige plek 

geworden met een grote verscheidenheid aan verschillende aanplant. Met onder anderen 

de meidoorn, sleedoorn en ook een toevallige vuilboom.” 

C. Kleigaten van Rientjes: 
“De weersvoorspellingen waren niet bijster goed. Maar zoals zo vaak hebben wij als team 

toch elke keer weer geluk. Dus prima werkweer om nu dit keer aan de slag te gaan nabij de 

kleigaten aan de noordkant van de A1. Nu moest het riet het ontgelden en enige opslag, 

om zodoende weer enkele zichtlijnen terug te krijgen. We verzamelden ons op de 

parkeerplaats aan de zeer drukke en onveilige Torenlaan, nabij de uitkijktoren. De koffie en 

het gereedschap werd naar de plek gedragen. Met een taakverdeling ging een ieder aan de 

slag langs de waterkant”. 

En van dat alles werd verslag gedaan via Facebook, onze eigen website, diverse krantenartikelen 
en ons DigiDuizendblad, met dank aan onze werkgroep Communicatie. Daarnaast hebben we een 
zeer actieve appgroep, waar veel gedeeld werd over alles wat we tegen kwamen in de natuur.  
 
We hebben als WLoW, ondanks COVID veel nuttig werk kunnen verzetten. Maar vooral het elkaar 
ontmoeten, verhalen en kennis delen en vooral veel plezier hebben in een veilige omgeving, is 
voor ons allen van onschatbare waarde. Ik ga dan ook 2022 vol vertrouwen tegemoet. Met vele 
mooie ontdekkingen, met een goeie bezetting en door waardevol werk te verrichten. 
Peter Leeuwerik 
 
 
 


