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Nieuwsbrief IVN-Hengelo   2023-1 

 

Over deze nieuwsbrief 

Onlangs hebben jullie in de laatste DigiDUIZENDBLAD kunnen lezen dat dit orgaan vervangen wordt 

door een frequenter verschijnende nieuwsbrief. Bij deze het eerste exemplaar hiervan. 

We zijn nog op zoek naar een passende benaming welke affiniteit heeft met onze afdeling IVN 

Hengelo en/of onze activiteiten. Mochten jullie een Aha-erlebnis hebben en een typerende 

benaming hebben bedacht geeft deze dan door aan de redactie van deze nieuwsbrief, 

secretaris@ivnhengelo.nl Ook als jullie nu en in de toekomst tips of nieuwsfeiten hebben dan mag je 

die ook aan de redactie doorgeven. 

Het is de bedoeling om alle werkgroep rapportages , natuurbelevingen en de colofon op de website 

te plaatsen en de nieuwsbrief, maar ook Facebook en Instagram, te gebruiken als een trigger om 

voor de geïnteresseerde lezers van hieruit via een link het artikel te kunnen lezen. Het versturen van 

de nieuwsbrief wordt verzorgd door onze ledenadministrateur. Eind januari komt de nieuwe website 

in de lucht. 

E-mailadreswijzigingen en aanmeldingen naar haar te versturen: redactie.ivnhengelo@live.nl   

Het bestuur spreekt de verwachting uit dat zij jullie hiermede in de toekomst actueler van nieuws 

kan voorzien. 

De redactie. 

Nieuwjaarswandeling 

In 2023 start de nieuwjaarswandeling vanaf de Heemtuin. Op zondag 22 januari om 10.30u. worden 

we verwacht op de fundering (die hopelijk gelegd is) van ons nieuwe Natuurcentrum. 

De wandeling zal dit keer plaatsvinden in het Burgerpark het Weusthag in wintertooi. Aanmelding 

vooraf is niet nodig. 

Contributie 2023 

IVN heeft besloten de contributie voor 2023 met € 1 te verhogen. In 2023 wordt de contributie 

daardoor € 25,- per jaar. In onze Jaarvergadering 2022 is besloten dit te volgen. Dit geldt voor leden 

die lid zijn via de landelijke organisatie als voor de leden die zich via onze afdeling hebben 

aangemeld. Als afdeling krijgen / houden we 50% van de contributie als afdracht te weten een 

bedrag van € 12,50 per lid. Huisgenoten gaan niet meer betalen. 

Werken in de natuur 

Vind jij het ook zo leuk om in de frisse buitenlucht en in teamverband de handen uit de mouwen te 

steken en daarna content te zijn met je eigen bijdrage? Onze Heemtuin en het Beleefbos geven je 

hier maximaal de gelegenheid voor. Meld je daarom aan bij een contactpersoon van een werkgroep. 

Samen kun je dan bespreken of je bij de juiste werkgroep bent en voor welke activiteiten jij 

beschikbaar bent. Je zult er geen spijt van krijgen. 

Landschapsgidsenopleiding 

Onze afdeling is druk bezig met de opzet van een landschapsgidsenopleiding. Een enthousiast team 

van 6 actieve leden heeft deze taak op zich genomen. De cursus zal waarschijnlijk gaan bestaan uit 16 

bijeenkomsten in ons nieuwe Natuurcentrum en 12 buitenactiviteiten in de natuur in en rond 

Hengelo. Wij hopen de cursus te kunnen laten starten medio september 2023. De cursus zal duren 

tot juni 2024. De cursus wordt afgesloten met een diploma dat recht geeft op de vervolgcursus 

Natuurgidsenopleiding van het IVN. Om uw deelname veilig te stellen is bijtijdse aanmelding aan te 

bevelen. Voor voorlopige aanmelding en info neem contact op met Marjo Mulder, 

LGO_2023@ivnhengelo.nl of 06-36567806 
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Nieuwe leden / afmeldingen 

Er zijn de laatste maand geen mutaties geweest. 

Natuurcentrum 

De eerste contouren van ons nieuw te bouwen Natuurcentrum zijn al zichtbaar links naast de ingang 

van de Heemtuin. Nadat Olde Kalter het fundament 

had uitgegraven en het ontstane gat van een 

stevige laag had voorzien is het bouwteam verder 

gegaan met het plaatsen van de bekisting.  

Binnenkort worden alle doorvoeren die door de 

vloer zullen gaan lopen aangebracht en kan de 

reeds geleverde vloerisolatie worden 

aangebracht. Het bouwteam zal daarna de 

bewapening aanbrengen en kan de betonvloer 

worden gestort. Uiteraard zijn we hierbij 

afhankelijk van het weer en de 

beschikbaarheid van externe partijen doch is 

het streven dat deze fase nog voor de  

                  Nieuwjaarswandeling is afgerond.  

Aan-/afmelden voor deze nieuwsbrief 

Stuur deze nieuwsbrief door naar jouw natuurvrienden die nog geen lid zijn. Zij kunnen zich daarna 

als abonnee aanmelden bij onze ledenadministrateur  redactie.ivnhengelo@live.nl   

Stel je geen prijs meer op toesturen van de nieuwsbrief dan kun je je eveneens afmelden bij de 

ledenadministrateur. 

 

Het bestuur van IVN-Hengelo wenst jullie allen een 

gezellige jaarwisseling en een gezond 2023 met veel 

leuke natuurervaringen. 

 


