
Nieuwsbrief – december 2022 

 - 1 - 

   
 

                                      DigiDUIZENDBLAD 
                                        

                                 HET LAATSTE NUMMER 
 

 
bestemd voor leden, donateurs en verdere belangstellenden 

 

 
Inhoudsopgave     
Van het bestuur 
Uitnodiging Nieuwjaarswandeling 
Werkgroep Communicatie 
Werkgroep Beleefbos   
Werkgroep Heemtuin 
Werkgroep Cursus 
Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag 
Vacatures 
Agenda  
Groen lintje  
Colofon 
 

 

Van het bestuur 
Beste leden,  
Zoals jullie hebben kunnen lezen in een recente nieuwsbrief zijn de graafwerkzaamheden voor ons 
nieuw te bouwen Natuurcentrum Weusthag begonnen en kunnen we binnenkort met de fundering 
aan de slag. Als bestuur hebben we besloten jullie regelmatig te informeren over de voortgang van 
de nieuwbouw. Ons huidige DigiDuizendblad is hiervoor niet het ideale medium daar dit maar 4 x 
per jaar verschijnt en dus de info daarin niet altijd actueel kan zijn. Onlangs hebben we met de 
redactie van het DigiDuizendblad, de website en de Nieuwsbrief bij elkaar gezeten en enkele 
besluiten genomen. 
Voor jullie betekent dit dat het Digiduizendblad gaat verdwijnen en dat de huidige uitgave dus de 
laatste verschijning ervan is. We willen voor de redactie van Digiduizendblad hiervoor onze 
hartelijke dank uitspreken. Als alternatief komt er actuele informatie die jullie kunnen vinden op 
Facebook, Instagram en/of onze nieuwe Nieuwsbrief.  Alle werkgroep-verslagen, natuurbelevingen 
en de colofon kunnen jullie straks vinden op onze website. Vanuit bovengenoemde media worden 
jullie dan via een link doorverwezen naar de website alwaar deze verslagen worden gearchiveerd. 
IVN-landelijk werkt aan een nieuwe website, waar wij weer bij zullen aansluiten. Zodra de laatste 
bugs zijn weggewerkt wordt deze site operationeel. Tot die tijd blijft de huidige site actief. 
De nieuwsbrief zal per mail worden verstuurd naar alle abonnees van het DigiDuizendblad. Dit 
kunnen zowel leden als niet-leden zijn. Als jullie straks de nieuwsbrief niet meer wensen te 
ontvangen kunnen jullie je onderaan de nieuwsbrief afmelden. Streven is minimaal 1x per maand 
een nieuwsbrief uit te brengen.  
 
We zijn nog op zoek naar een passende benaming voor de nieuwsbrief welke uniek voor onze 
afdeling moet zijn en zo mogelijk een link met onze activiteiten zal hebben. Jullie suggestie, 
alsmede kopij voor de nieuwsbrief, kan doorgegeven worden aan onze secretaris, Frans 
Besselink, die straks de redactie over de nieuwsbrief zal voeren. Herman Mulder blijft 
verantwoordelijk voor de content van de website en Facebook. Naar hem moeten straks de 
artikelen voor de website worden gestuurd. Merel Leeuwerink verzorgt Instagram. Het versturen 
van de nieuwsbrief wordt verzorgd door onze ledenadministrateur Ria ter Braake. 
Wij hopen met deze vernieuwing van de communicatie naar de leden en niet-leden jullie actueel en 
beter te kunnen informeren. Suggesties om het nog beter te doen zijn altijd welkom. 
Namens het bestuur, Frans Besselink, secretaris 
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Op zondag 22 januari 2023 organiseert IVN Hengelo weer haar traditionele 
Nieuwjaarswandeling. 

 
Omdat 2023 in het teken zal staan van de bouw van ons Natuurcentrum Weusthag 
nodig ik jullie namens het bestuur uit voor een eerste proost op de fundering van 

het gebouw. 
Jullie worden om 10.30 uur verwacht bij de Heemtuin, 

van Alphenstraat 15A (achter de ijsbaan), 7556JT Hengelo 
 

Uiteraard maken we nog een wandeling door ons mooie stadspark Weusthag! 
 

  
Groene Vrijwilligersprijs Overijssel voor werkgroep Heemtuin/Beleefbos IVN Hengelo 
 

Donderdag jongstleden is aan de IVN-
werkgroep Heemtuin/Beleefbos de Groene 
Vrijwilligersprijs Overijssel 2022 uitgereikt. Per 
gemeente wordt jaarlijks een groene groep of 
persoon namens 
provincie/IVN/NMO/Landschap Overijssel en 
SBB hiervoor uitgekozen. Mirthe Korthorst 
mocht namens de Heemtuincommissie de 
prijs in ontvangst nemen, die aan haar werd 
uitgereikt door statenlid  Annemieke Wissink.  
Een mooie waardering voor alle vrijwilligers 
van IVN Hengelo die wekelijks in de Heemtuin 
en het Beleefbos hun bijdrage leveren aan 
beheer en onderhoud van een mooi stukje 

groen in het Stadspark Weusthag.  
Rewert Wolthoff    

 

 
Werkgroep Communicatie  

  
Houd je van ons? Vind je ons goed of leuk?  
Like ons dan op Facebook. Tik in: https://www.facebook.com/ivnhengelo.nl 
Bezoek onze website www.ivn.nl/afdeling/hengelo  
of ons op Instagram www.instagram.com/ivnhengelo  
 
Correcties&Aanvullingen 
In het herfstnummer stond een artikel over de torenvalken. Een van onze lezers merkte terecht op, 
dat de torenvalkkasten in het beleefbos niet in 2015 zijn geplaatst en dat de kasten het eerste jaar 
onbewoond bleven. In feite werden de kasten in december 2016 opgehangen. Ze werden heel snel 
ontdekt door de valkjes. In de lente van 2017 was er meteen na enkele maanden al een broedsel 
in de middelste kast. Over het ophangen is een mooi filmpje gemaakt met André van de Berg van 
Sovon als rijzende filmster: https://www.youtube.com/watch?v=Vcj-hTcdDPo  
 
Verder nog een interessante aanvulling van dezelfde lezer op het nestkastverslag 2022 in het 
herfstnummer. Hierin las je over de hoornaars in onze uilenkast in de houtwal van de heemtuin. De 
afgelopen jaren joegen de hoornaars op de biologische moestuin naast het beleefbos vooral op 
bijen op de bloemen. Dit jaar joegen ze vooral op wespen, die op hun beurt weer afkomen op de 
appels en die aanvreten. Dat was hem opgevallen. Dank voor deze reactie. 

https://www.facebook.com/ivnhengelo.nl
http://www.ivn.nl/afdeling/hengelo
http://www.instagram.com/ivnhengelo
https://www.youtube.com/watch?v=Vcj-hTcdDPo
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Werkgroep Communicatie 
 
Bij het laatste nummer: 
Na 36 jaar redactiewerk voor jullie ledenblad is er 
voor mij een einde gekomen aan een leuke klus. 
December 1986 verscheen het eerst nummer. Alle 
artikelen staan nog in onze logboeken, gestart door 
Jos Uiterwijk, opdat maar geen ingestuurd artikel 
vergeten werd. In 1992 heb ik het eerste boek 
overgenomen en ben daar mee verder gegaan.  
Een prima idee Jos! 
Bij gebrek aan opvolging en behoefte aan actuelere 
nieuwsberichten hebben we samen met onze 
secretaris een mooi nieuw plan besproken en ik 
hoop van harte dat die opzet naar tevredenheid 
slaagt. 
Ria ter Braake  

 

 
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. 
 
Het jaar 2022 loopt op zijn laatste dagen. Er is ook de afgelopen drie maanden weer veel 
natuurwerk verzet. Natuurlijk. Het is fijn dat we daar een trouwe en kundige groep vrijwilligers voor 
hebben. En naast zorg voor het beleefbos (de kinderen moeten toch kunnen spelen, de natuur 
moet toch kunnen huizen) zijn we ons ook meer en meer gaan ‘bemoeien’ met klussen in de 
heemtuin. Soms het wat zwaardere werk, soms gewoon even helpen. Een van ons heeft de 
afgelopen maanden de vlinder- en insectentuin volledig heringericht. Het beheer neemt hij nu ook 
op zich. Allemaal goed voor de integratie binnen ons IVN. En verder: 

 Enkele speelplekken hebben we hersteld/onderhouden: andere piketpaaltjes bij de 
kruipbuis, zes stammen in het stapstammenpad vervangen. 

 Na de storm moesten we weer heel wat afgewaaide takken verwijderen. 

 De vier prullenbakken puilen af en toe ook uit. Wij houden die schoon… helaas zitten er 
steeds minder plastic statiegeldflesjes in… of eigenlijk gelukkig maar. 

 Bij de speelplek vlakbij het Tiny Forest staat voorlopig een oude picknicktafel. 

 De 25 ‘lood’zware U-profielen bij de driehoekszitbank moeten we zelf toch maar eens 
afvoeren naar de heemtuin. Nu liggen ze voortdurend op de zij of de kop. Trouwens dan 
wel weer een leuk speelplek (Gemeente Hengelo: zeg “Speelaanleiding”) voor jonge 
kinderen, zagen we. 

 De Outdoor Company, gehuisvest naast de heemtuin op het achtereind van de Combibaan, 
maakt zeer vaak gebruik van het beleefbos. Groepen kinderen van steeds weer een andere 
basisschool klauteren over en door onze fietsenstallingen. Ondertussen houden ze zich 
allen vast aan een lang en dik stuk touw. Ook de beekoversteekstam, de drie heuvels en 
de kruipbuis nemen ze zo samen. Een mooi voorbeeld van non-competitief spelend bezig 
zijn. 

 Ondertussen meldde een trouwe passant, dat ze een hermelijn had waargenomen. En 
vanuit de biomoestuin kwam het bericht over een levendbarende hagedis. Konijnen zien we 
ook heel regelmatig. Zijn ze echt zo zeldzaam geworden? 

 VSO ’t Korhoen startte midden november met een nieuwe groep stagiaires uit de 
middenbouw. Bladruimen en houtsnippers vervoeren, daar zijn ze voorlopig even druk 
mee. 

 De bramen in het beleefbos hebben we weer wat teruggezet, de jaarlijkse slootbagger 
opgeruimd, U-profielen ‘geplant’ in de Boerentuin, de Insectentuin, bij de container en bij de 
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picknicktafels. 

 Twee lieden van de beleefbosgroep zitten ook in het bouwteam van ons Natuurcentrum 
Weusthag. Die wisten al snel, dat we twee Wilde appels vanwege de bouw moesten 
verplaatsen. Daar kwamen ze bij het inmeten van het bouwvlak al snel achter. 

 De Natuurwerkdag 5 november jongstleden was weer een succesvolle dag. Met 25 
personen, waaronder zes ‘van buiten’ en bij geweldig mooi weer vulden we de grote 
middenpleinbak met voedselplanten, beschermden we de infoborden tegen de wintertijd, 
ruimden we enorme hoeveelheden blad in het beleefbos op (gaan op onze composthoop) 
en verbeterden we op veel plekken in de heemtuin snipperpaden. 

 En dan vindt een moeder, dat het water bij het strandje stinkt. Wel even slikken voor haar 
dat dit een natuurlijk procesje is: weinig regenval, geen doorstroming, bladval in het water 
en rotten maar. Ze begreep het. Nu maar hopen op wat regen. 

 30 november houdt de Anninkschool (Montessori-basisschool) Boomplantdag. Samen met 
Gildebor planten zij hun 60 gekweekte boompjes in het achterste, stille , onbekende deel 
van de heemtuin. Kunnen ze mooi groot worden, die boompjes. 

 DigiDuizendblad gaat stoppen. Dat las je in het voorwoord van het bestuur. Dus voortaan 
vind je in de daar genoemde nieuwsbrief regelmatig een link naar de beleefbosverhalen. Je 
komt dan direct op onze website www.ivn.nl/afdeling/hengelo. 

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

  

 

Werkgroep Cursussen 
Verslag minicursus Paddenstoelen 

In september hebben we, de KIN cursuswerkgroep, een 
minicursus ‘Paddenstoelen’ georganiseerd. Laurens van Run was 
bereid deze cursus te geven. Hierbij maakte hij gebruik van een 
door de NMV (Nederlandse Mycologische Vereniging) en KNNV, 
vereniging voor veldbiologie, opgezette minicursus. Op een 
aantal punten had hij deze aangepast en aangevuld. 
Met twaalf deelnemers zaten we dinsdagavond 6 september 
geboeid naar hem te luisteren. Voor iedere deelnemer had hij 
een hand-out in de vorm van een boekje gemaakt. Aan de hand 
daarvan nam hij ons mee in de paddenstoelenwereld.  
In Nederland komen ongeveer 6000 soorten voor. Een 
paddenstoel is het vruchtlichaam van een schimmel. Eerste 

behoefte voor schimmels is water en daar was op dat moment een behoorlijk gebrek aan. De op 
10 september geplande excursie moest dan ook uitgesteld 
worden in de hoop dat het in de loop van september, oktober 
wat natter zou worden. Ook gooide corona weer roet in het eten, 
zodat Laurens pas op 4 oktober de tweede les kon geven.  
De excursie vond plaats op zaterdag 8 oktober in Twickel. Het 
was prima weer en de vondsten vielen niet tegen, ondanks het 
feit dat het nog niet veel had geregend. Langs de Grote Looweg 
vonden we 44 soorten. Zonder Laurens’ kennis hadden we er 
vast niet zoveel gevonden. Zo vonden we onder andere de 
Vliegenzwam, de Groene knolamaniet, Wit oorzwammetje, 
Gestreept nestzwammetje, Echte tonderzwam, Porseleinzwam, 
Zeemkleurig hazenoor en Zemelig donsvoetje. Hij liet ons ook 
ruiken aan sommige paddenstoelen met een kenmerkende geur. 
De Groene anijstrechterzwam ruikt naar anijs, de Grote 
molenaar ruikt naar meel. ’s Middags had hij al een lijst gemaild 
met alle vondsten.  
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde cursus.  
Marjo Mulder 
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Werkgroep Heemtuin 
Op stap, ons jaarlijkse heemtuin- & beleefbosuitje 
Zaterdag 3 september hadden Gerna en Rewert gedacht als een uitstekende dag voor ons 
jaarlijkse dagje uit. Niet iedereen kon die dag. We hebben ze gemist en … zij hebben wat gemist.  
Veertien (e-)fietsers gingen van start vanaf onze heemtuin. Ik wist niet dat je met zoveel omwegen 
naar de Kloostergaarde in Zenderen kon fietsen. Maar wat wonen we in een mooie omgeving.  
De terrasparasol bij de Kloostergaarde was te klein voor ons gezelschap. Enkele van ons werden 
in het zonnetje gezet. Heerlijke scones met jam en clotted cream (bij lage temperatuur ingedikte 
room van koemelk) kwamen op tafel en koffie, thee en cappuccino. Daar ging het natuurlijk niet 
om. We kwamen voor de tuin, de Kloostergaarde.’ 
www.dekloostergaarde.nl De Kloostergaarde, een tuin met 500 soorten vaste planten, bijzondere 
bomen, thematuinen, groentetuin, voedselbos en wilde groei. 
Ooit een voetbalveld van het Zenderense seminarie van de Karmelieten. Daarna de schooltuin, de 
sortimentstuin, van het Agrarisch Opleidingscentrum. En nu een openbare sortimentstuin. Het was 
een warme zaterdagmorgen. Het was al weken erg warm. Onze rondleider (tuingids klinkt te veel 
als een papier) verontschuldigde zich voor de verdroogde stand van veel planten, bomen en 
struiken. Maar ook in de late zomer van 2022 genoten we van de verhalen van Frank van Dam 
over de Ginkgo, de Mammoetboom, de Atlas ceder, de Himalaya ceder, de Doornige berenklauw, 
het Trompetkruid, de Guldenroede en de Grote kaardenbol, en natuurlijk over de Bornse es. 
Weer op de fiets, nog even op de foto bij de ijzeren beelden bij het Weleveld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarna binnendoor en tussendoor (met een pauze lunchpauze langs de Loolee) verder naar 
Almelo, naar het Natuurhus, naar het Fête de la Nature. Dat jaarlijkse IVN-feest was toevallig op 
die dag. De bezitters (of zijn het bezetters?) van het Almelose Natuurhus (Hagenborgh 4 / 
www.natuurhusalmelo.nl ) zijn KNNV, Astrona, de astronomieclub, Nivon, Groei en Bloei, IVN en 
de bijenvereniging ’t Iemenschoer) waren overal op het terrein rondom het Natuurhus (het is toch 
‘Naturhus’ in het echte Noors) actief. Het was een drukbezochte bedoening.  
Daar kwamen wij natuurlijk niet direct voor. Nee, wij werden uitvoerig rondgeleid door Martin 
Mulder. Hij was onder meer als landschapsarchitect nauw betrokken bij het ontwerp van het 
buitenterrein, maar ook bij de uitvoering en het onderhoud daarvan. Ze doen daar veel met water, 
stromend water nog wel. De natuurspeelplaats heeft een eigen charme. Mooi gedaan. Een grote 
ronde moestuin, waar de vrijwilligers wat te veel bezig zouden zijn met praten dan met planten. 
Een Tiny Forest, een helofytenfilter met riet, biezen, lisdodde en zegge om het afvalwater te 
filteren. Kortom een mooi doepark, een oase midden in Almelo met een grote waterspeelplaats en 
nog veel meer. Het natuurhuis of natuurhus of naturhus zelf is geheel zelfvoorzienend, autarkisch”. 
Het heeft voor en achter grote terrassen, is geheel onderkelderd (wat een enorme hoeveelheid 
materialen hebben de zes verenigingen daar opgeslagen). De begane grond wordt vooral 
ingenomen door een mooie horecavoorziening, verder nog een ruime vergader-/expositieruimte en 
wat kantoorruimte. Allemaal erg goed ingericht, maar persoonlijk zie ik liever een wat natuurlijker 
ruimte zoals bij Staatsbosbeheer of de landschappen. 
Nog even wat drinken op het terras en dan op de fiets terug naar Hengelo. Rewert en Gerna 
loodsten ons veilig Almelo uit en de dreven in. Via Tusveld (even stoppen bij de Doorbraak 
natuurlijk) en weer zo’n mooi fietspad kwamen we ten slotte in Borne. Daar ging ieder haar- en 
zijnsweegs. Bedankt Gerna en Rewert. Het was een prima dag. 
Herman Mulder 

http://www.dekloostergaarde.nl/
http://www.natuurhusalmelo.nl/
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De 100e match van De Slinger Hengelo - Olde Kalter leent graafmachine aan IVN 
Hengelo voor Natuureducatie Centrum 
De 100e match van De Slinger Hengelo werd op dinsdag 15 november met een feestelijk tintje 
gerealiseerd. Olde Kalter Grondwerk en Containers leent een graafmachine uit aan IVN Hengelo 
voor het uitgraven van de fundering van het Educatief Centrum.  
Voorzitter Bert Otten en matchadviseur Frans Kattenpoel, beiden van De Slinger overhandigden 
Marc Everink van Olde Kalter en Rewert Wolthof van IVN Hengelo een ingelijste foto van deze 
100e match.  Marc Everink: Ons bedrijf bestaat 100 jaar in 2023 en toevallig dat dit nu zo 
samenkomt met de 100e match. Als we elkaar kunnen helpen, moet je dat vooral doen’. 

IVN Natuureducatie verbindt mens en 
natuur. Ze laten jong en oud beleven hoe 
leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat 
doet IVN met natuuractiviteiten, cursussen, 
projecten en campagnes. Zelf leren en doen 
staan altijd centraal. Door natuuronderwijs 
en  natuurbeleving stimuleer je 
milieubewust gedrag bij kinderen. Unieke 
ervaringen in de natuur zijn bepalend voor 
het gedrag nu en in de toekomst.  
Marc Everink van Olde Kalter Grondwerk en 
Containers vertelde dat hun bedrijf volgend 
jaar 100 jaar bestaat. En dan vandaag ook 
nog de 100e match. Zij zijn een 

maatschappelijk betrokken ondernemer gezien het aantal matches dat zij maken via De Slinger. 
Marc Everink: “Als we elkaar kunnen helpen, moet je dat vooral doen”.  
IVN Hengelo heeft via de Stichting Slinger Hengelo inmiddels al diverse donaties in natura 
verkregen, waarvan vandaag nog eens de 100e match! Er zullen ongetwijfeld nog meer mooie 
matches volgen voor dit interessante project. We zijn er trots op dat we als Slinger Hengelo van 
zo’n betekenis kunnen zijn bij dit Natuureducatie centrum. Want als je dichtbij de natuur staat, 
begrijp je ook hoe belangrijk het is om er goed mee om te gaan. 

 

 
Bijen in de heemtuin 
In augustus 2021 hebben wij, Helena en Henny, een mooi sterk bijenvolk geplaatst op de 
Heemtuin - dit volk was al ingewinterd. We hebben dit gekregen van een imker die stopte met zijn 
hobby in verband met zijn leeftijd. 
Bij controle in het voorjaar waren er nog een paar honderd bijen aanwezig in plaats van gemiddeld 
10.000. Deze laatste bijen hebben het ook niet gered. 
Aan een nieuw volk komen was moeilijk omdat veel imkers last hadden van verdwenen of 
gestorven volken. Om deze reden wilden de imkers de bijen die ze nog hadden graag behouden. 
Uiteindelijk hebben we medio juli een zwerm kunnen vangen in de Hasseleres. We hebben deze 
zwerm geplaatst in de vrijgekomen kast op de Heemtuin. 
In augustus hebben we van een bevriende imker alsnog een bijenvolkje erbij gekregen, een 
zogenaamde aflegger (dit is een gedeelte van een bestaand volk inclusief een koningin). Deze 
hebben we ook op de Heemtuin geplaatst. 
Om de volken een goede start te geven hebben we per volk 8 kg suiker, opgelost in water, 
gegeven. Het lijkt goed te gaan vanaf het moment van plaatsen .Tot nu toe ( 22 oktober ) zijn de 
bijen druk aan het vliegen en komen met veel stuifmeel wat nodig is voor de winter en het jonge 
broed, bijenbrood genoemd. 
Dat ze stuifmeel binnen halen betekent ook dat beide koninginnen aan de leg zijn. We hebben 
goede hoop dat beide volken sterk genoeg zijn om de komende winter door te komen. 
Door een doorgang in de heg, voor de bijenkasten, te hebben gemaakt is er mooi zicht op de 
kasten zonder dat de bezoekers te dicht bij de kasten hoeven te komen. 
We zijn heel benieuwd hoe de volken er volgend voorjaar aan toe zijn. 
Helena Post en Henny Pierik 
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Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag  
1 oktober: na afwezigheid van een paar maand van vakantie en uitrusten, waren we weer aan de 
slag gegaan in ons favoriete gebied, ’t Weusthagpark. We hadden om 9.30 uur afgesproken op de 
parkeerplaats van De Houtmaat. De opkomst was weer lekker.  
De nacht ervoor viel de regen met bakken uit de hemel en volgens mij tot 8 uur ‘s ochtends, non-
stop. En dat waren we niet meer gewend in de afgelopen ‘Spaanse’ hete maanden.  
Na een korte briefing van Walter en mij aan de slag met het vele gereedschap. Maar wacht, daar 
kwam Thea de parkeerplaats oprijden. Niet om mee te werken dit keer, want zij heeft haar 
aandacht volop thuis nodig. Maar toch kwam ze een overheerlijk eigengemaakte boterkoeken 
brengen, zo aardig. Dank je Thea.  
Dit keer volgens de planning aan het werk in de twee paddenpoelen. Eén aan de zuidzijde van de 
A1 en één langs het pad aan zuidzijde, grenzend aan de Houtmaatvijver. Twee teams gehesen in 
laarzen, gelijktijdig aan de slag met harken, scharen maar vooral met de handen. Want de ene 
poel vroeg om opgeschoond te worden met de hand. Die groeide namelijk dicht met lissen en 
andere opslag. Helaas bleek de regen niet voldoende om enig water in de poelen te doen stromen. 
Maar geen nood: het leven bloeit weer op zodra er nog meer regen komt, sorry voor de 
zonaanbidders. 
De andere poel vroeg om wat meer hak- en breekwerk. De stormschade moest eerst worden 
opgeruimd. Bomen waren over de poel gevallen en daar kun je je energie wel op kwijt. Daarna, 
ook met gevaar voor eigen leven, het verwijderen van de bramenstruiken. Het was nog warm 
geworden ook waardoor truien en blouses uit gingen, maar de doornen van de bramen houden 
daar geen rekening mee. Dus onze armen zaten vol met schrammen, tot bloedens aan toe. Tsja 
eigen schild dikke bult.  
En onze pauze daar weten jullie alles van als je me een beetje volgt. Te lang en altijd te lekkere 
koeken. Dit keer de koeken meegebracht door Albert & Wil en Thea. Het was een geweldige gave 
ochtend met zon en vele zweetdruppels. “Bedankt allen voor jullie inzet en tot begin november”.  
Peter 
 
Rubriek waarnemeningen: zie ook  Glyphotaelius pellucidus - Waarneming.nlBron 
waarnemeningen.nl en Foto Walter van Dijk 
Herkenning 
De volwassen dieren hebben een kenmerkende 
uitranding in de achterrand van de vleugel. Het 
mannetje is nogal bont getekend. Het vrouwtje 
heeft ook zo'n uitranding in de vleugel, maar zijn 
nogal flets getekend. Het is een vrij grote soort; 
de vleugellengte is 13-17 mm (mannetjes) of 15-
20 mm (vrouwtjes). De larven bouwen een 
kenmerkend, plat kokertje van aaneengeplakte 
bladeren. 
Een algemene soort uit de familie Limnephilidae. 
Hij zit voornamelijk voor in bosachtige gebieden. 
Hij is in en bij beekjes te vinden, ook in poelen 
en greppels. De larven zitten alleen op plekken 
met veel bladval, want ze hebben blaadjes nodig 
om hun kokertjes aaneen te plakken.  
In laag Nederland slechts verspreid voorkomend, bijvoorbeeld hier en daar in de duinen. De eieren 
worden in een eipakket op een blad gelegd tot op ooghoogte, ruim boven de grond dus. Binnen dit 
eipakket komen na verloop van tijd de larfjes uit. In het najaar, wanneer het gaat regenen, spoelen 
de larfjes met eipakket en al naar beneden. Op die plek ontstaat dan hopelijk een poeltje. Zo'n 
poeltje is voor de larve voldoende om zich te ontwikkelen en in het volgend voorjaar uit te vliegen. 
Er zijn waarschijnlijk wel meer soorten Limnephilidae die op deze manier eieren leggen, maar het 
is denkbaar dat het vaak deze soort betreft. 
 

Start bouw 

Het was een geweldige gave ochtend met zon en vele zweetdruppels. “Bedankt allen voor jullie 
inzet en tot begin november”.  

https://waarneming.nl/species/24526/
https://waarneming.nl/species/559612
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Hier eindigde ik mijn laatste verslagje van oktober mee. 
5 november: en hoe raar ook, afgelopen zaterdag de 5e, zeer slecht weer voorspeld was het 
opnieuw een heerlijke ochtend met veel zon. Toch met een mooie opkomst, zeker ook omdat 
gelijktijdig de landelijke natuurwerkdag waar verschillende van ons ook bij betrokken zijn, werd 
gehouden. 
In de Heemtuin en Beleefbos was het al een drukte van belang, zo mooi om te zien. En wij als 
Werkgroep hadden een speciale taak die ochtend. Als IVN gaan we namelijk een nieuw 
onderkomen bouwen. En hoe gaaf is het dat wij als Werkgroep daaraan een ‘steentje’ konden 
bijdragen.  
Er stonden op de plek van de nieuwbouw enkele meidoorns. En zeg maar echte doorns. Gelukkig 
was het blad eraf en konden we de centimeters lange doorns makkelijk herkennen. Uitgraven met 
de hand was al wel een dingetje. Veel wortels in leemachtige grond is wel een behoorlijke work-
out. Maar we zijn wel wat gewend hoor. 
Een mooie nieuwe plek werd door Herman snel gevonden. En zo werd het terrein voor de 
nieuwbouw goed bereikbaar voor het zware transport en kregen de meeste meidoorns een mooie 
tweede bestemming. Wat wel opviel was de droge bodem. En zo werd dat ook het item in onze 
pauze (met de koeken van Chantal), de droogte.  
Het was mooie fysieke ochtend. En fijn dat we als WloW een weliswaar een kleine bijdrage, maar 
wel een natuurlijke, konden leveren voor de start van onze nieuwbouw. En begin december mogen 
we weer. Dan gaan we aan de slag in de paddenpoel, we kunnen niet wachten.  
Met een IVN groet Peter Leeuwerink 

 

Rubriek niet natuurlijke waarneming: piketpaaltje 

Een piketpaaltje is een houten paaltje of metalen buisje of staaf, vaak 
met een gekleurde kop (geverfd of voorzien van gekleurd plakband), 
gebruikt om objecten te markeren. Piketpaaltjes markeren vaak in de 
toekomst te realiseren objecten, zoals nieuwbouw, verhardingen, 
grenzen, terreinafscheidingen, kabels, leidingen, enzovoort, en worden 
ook wel gebruikt tijdens archeologische opgravingen om contouren aan 
te geven of andere bodemvondsten te markeren. De term is afkomstig uit 
de landmeetkunde. Het is afgeleid van het Franse woord 'piquet', dat 
gepunt paaltje betekent. Ook het Engelse woord 'picket' (paaltje) is 
verwant. 

Bron: wikipedia 

 

 
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. De helpt onze heemtuin mooi de houden met typisch Twentse landschapselementen en 
planten. En door jou kunnen heel veel mensen daar van 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. 
Vacature(s) IVN Hengelo, echt iets voor jou!  

 Vrijwilliger voor het verzorgen van onze Kweekhoek, 1 dagdeel per week 

 Vrijwilliger voor het beheer van de Poel en de Vijver, 1 dagdeel per week 

 Vrijwilliger voor onze landschapsonderhoudgroep Weusthag, 1 zaterdagmorgen in de 
maand (landschapsonderhoud@ivnhengelo.nl) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landmeetkunde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse
http://www.ivn.nl/afdeling/hengelo
mailto:landschapsonderhoud@ivnhengelo.nl
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A G E N D A 
Voor de laatste berichten kijk op onze website onder de kop voor Leden 

 

januari zo 22 Nieuwsjaarswandeling 
start om 10.30 uur in de Heemtuin* zie uitnodiging op pagina 2 
 

maart za 11 NLdoet in heemtuin en beleefbos 
 

 
* 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. 
 
 

 
 
 
Op zondagmiddag 9 oktober heeft Herman 
Mulder, één van de drijvende krachten 
achter de Heemtuin, het Groene Lintje van 
dit jaar in ontvangst genomen. 
DE MOTIVATIE VAN DE JURY: Herman is 
al jaren een van de drijvende krachten 
achter de Heemtuin en weet jong en oud te 
enthousiasmeren voor de natuur. Hij gaat 
uit van mogelijkheden en weet mensen te 
verbinden. 
 

De Heemtuin is een plek waar educatie op nummer 1 staat en draait volledig op vrijwilligers. Het 
behoud en de bescherming van inheemse planten en bomen vinden de vrijwilligers van de 
heemtuin zeer belangrijk. 
Ook een groot voordeel is dat deze heemtuin de zomerdag voor bezoekers vrij toegankelijk is. De 
vrijwilligers van het IVN als beheerder van de heemtuin, houden tevens toezicht op het beleefbos, 
dat dagelijks voor ouders en kinderen toegankelijk is met als doel de natuur terug te brengen in het 
interessegebied van de Hengelose bevolking en vooral bij de kinderen deze interesse aan te 
wakkeren. Het basisonderwijs kan hier terecht voor de broodnodige natuurbeleving. De grote 
pleitbezorger van deze heemtuin verdient wat ons betreft dan ook het Groene Lintje! 
 

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:  
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 
Shakti Lieten, Hengelo 
Kerstin Gilbers, Hengelo 
Karina Meulenbroek, Hengelo 
 
Wij ontvingen een afmelding van: 
Harvey Pearson, Hengelo  
Thomas Landré, Delden  
Jan Arendsen, Hengelo wegens overlijden 
 
 
 
Om privacy reden worden hier geen adressen  
meer vermeld.  
 

 
 

Kijk een anders in de natuur 
 
Een aantal jaren geleden stonden wij 
onder een boom te schuilen voor de 
regen. Ons oog viel op de prachtige 
bast van een zilverllinde. 
Sindsdien kijk ik zeker in de winter 
meer naar uiterlijke verschijningen.  
 
Deze stam van een oude rode beuk is 
toch prachtig? De vrijstaande boom 
overigens ook! 
 
Ria ter Braake 

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 
 
Vertrouwenspersoon: 
Willy van Diepen, tel. 074 243 74 88 
e-mail: lwvandiepen@home.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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