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Van de redactie 

In het laatste DigiDUIZENDBLAD en de eerste nieuwsbrief hebben we een oproep geplaatst om mee te denken 

over een passende naamgeving voor deze nieuwsbrief. Dit heeft geleid tot 2 reacties die los van elkaar allebei 

dezelfde naam hebben voorgesteld naast nog een heleboel andere mogelijke benamingen. Het bestuur heeft 

besloten de naam Hengel als meest passende benaming over te nemen. Het is de naam van een inheemse in het 

wild voorkomende plant, is de Twentse benaming voor Hengelo en heeft een associatie met het 

“binnenhengelen” van leden. 

Aanleveren kopij 

Onze afdeling communiceert zowel via de website, Facebook, Instagram en Hengelnieuws richting de leden en 

belangstellenden. Mochten jullie ook wetenswaardigheden hebben die voor een breder publiek interessant 

kunnen zijn stuur deze dan op naar de redactie: communicatie@ivnhengelo.nl . 

Nieuwjaarswandeling op 

zondag 22 januari 2023 

Terwijl de meeste kilo’s van 

de Jaarwisseling al weer 

verdwenen waren was er 

eind januari jl. toch nog een 

nieuwjaarswandeling. Na 

een bemoedigend woord 

van de voorzitter dat het 

natuurcentrum er ondanks 

een vertraging toch komt 

ging het gezelschap op pad. 

Voor de werkgroep 

landschapsonderhoud was 

de route een bekend 

gebied, voor niet ingewijden 

een eerste kennismaking 

hiermee. Aangekomen bij 

de Houtmaat stond de koffie 

al klaar. Na ook nog een 

bakkie soep en een toegift 

van onze penningmeester 

voor een extra drankje ging 

het gezelschap weer richting 

Heemtuin. Een geslaagde 

tocht.  

 

 

Hengel, Melampýrum praténse L, is de naam van een plant uit de bremraap 

familie. Deze plant komt voor op droge zanderige bodems, met altijd bomen in 

de buurt. Hommels en mieren maken gebruik van bloemen en zaden van deze 

plant. Het is een parasitaire plant die leeft op boomwortels. Voor meer info zie 

Wikipedia 

mailto:communicatie@ivnhengelo.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hengel_(plant)


Landschapsonderhoud op zaterdag 4 februari a.s. van 9.30u.-12.00u. bij 

de Houtmaat 

Je bent van harte welkom om met onze gezellige en actieve IVN-werkgroep 

Landschapsonderhoud mee te werken aan het onderhoud in Burgerpark 

het Weusthag. Wij zorgen voor gereedschap en koffie met altijd wat 

lekkers erbij. Jij zorgt voor stevige werkkleding en werkhandschoenen. 

Graag even aanmelden via landschapsonderhoud@ivnhengelo.nl 

Tot zaterdag of een andere eerste zaterdag van de maand (behalve juli en augustus).  

Natuurcentrum.  

Nadat alle geulen voor leidingen waren gegraven en de leidingen 

gelegd heeft het een aantal dagen flink geregend. Resultaat was 

dat de leidingen omhoog waren gekomen en de geulen deels 

dichtgespoeld. Een nieuwe poging zal worden gedaan zodra het 

droog is en de buitentemperatuur voldoet aan de minimum 

temperatuur om PVC-buizen te kunnen lijmen. 

Nieuwe leden / opzeggingen 

We kunnen één nieuw lid registreren, te weten Heidi Stienstra. Welkom bij onze vereniging / afdeling! 

Landelijk is IVN in 2022 gegroeid van 27.299 leden naar 27.500 leden, en dat in een tijd waarin vele verenigingen 

te maken hebben met krimp! Het aantal abonnees op ‘Mens en Natuur’ is in 2022 toegenomen van bijna 90.000 

naar nu ruim 110.000! 

Nieuw op de website 

- Verslag van de werkgroep Landschapsonderhoud 

Zaterdag 7 januari was het hun eerste werkochtend in 2023 en wel op het eiland in de vijver van Buitenplaats de 

Houtmaat. Eilandproat en wilgen snoeien. Gelet op de foto was het er erg gezellig. 

- Nieuwe website 

Tot 1 februari is de oude site nog te vinden als https://www.ivn.nl/afdeling/hengelo 

Met ingang van 1 februari heeft IVN Hengelo net als alle andere IVN-afdelingen een volledig nieuwe website. 

Neem straks eens een kijkje en vooral: heb je opmerkingen, verbeterideeën, stuur dan even een bericht naar 

webmaster.hengelo@ivn.nl  

Alle bemerkingen, kanttekeningen over de tekst, de foto’s, de indeling ze zijn echt heel welkom. 

Groene Maandkalender 

Februari 2023  Maart 2023 

2 World Wetland Day 3 Werelddag van de Wilde Dieren en  Planten 

4 Landschapsonderhoud 4 Landschapsonderhoud 

6-11 Week van de circulaire Economie 6-12 Nationale week zonder vlees en zuivel 

10 Warmetruiendag 10-11 NLdoet 

12 Darwindag ?? Kikkerdriltelling  

21 Bestuursoverleg 15 Bestuursoverleg 

 15  Nationale boomfeestdag 

 18 Landelijke opschoondag 

 20 World Rewilding day 

 21 Werelddag van de bossen 

 22 Wereld water dag 

 23 COBES overleg 

 25 Landelijke compostdag 

 

Aan-/afmelden voor deze nieuwsbrief 

Stuur deze nieuwsbrief door naar jouw natuurvrienden die nog geen lid zijn. Zij kunnen zich daarna als abonnee met vermelding van voor- 

en achternaam en e-mailadres aanmelden bij onze ledenadministrateur  communicatie@ivnhengelo.nl  

Wil je nog beter geïnformeerd worden volg ons dan ook op Facebook, Instagram en raadpleeg regelmatig onze website. 

Stel je geen prijs meer op toesturen van de nieuwsbrief dan kun je je afmelden bij communicatie@ivnhengelo.nl . 
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