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Hengelnieuws     2023-3 

Van de redactie 

Onlangs heeft de werkgroep communicatie overleg gehad over onze 

berichtgeving via de website, Facebook, Instagram en Hengelnieuws. 

Besloten is om alle kopij en foto’s hiervoor te laten binnenkomen op het 

e-mailadres communicatie@ivnhengelo.nl Binnen de werkgroep wordt 

dan besloten welke tekst en foto’s gebruikt gaan worden op de 4 media. 

 

Natuurcentrum 

Zodra het weer het toeliet heeft de installateur de leidingen geplaatst en heeft onze werkgroep natuurcentrum 

de isolatie verder afgewerkt en zijn de broodjes gelegd (foto 2). Daarna is de wapening door ervaren 

betonvlechters geplaatst (foto 3 en 4) en is op 28 februari jl. het beton gestort (zie overige foto’s). Na gedane 

arbeid vertrok de betonpomp weer en was men toe aan een pauze. Kom langs en bekijk het resultaat. 

 

 

 

Onlangs is er een nieuwe brochure verschenen ‘Natuurcentrum Weusthag’ welke in een oplage van 500 is 

aangemaakt. De brochure geeft info over degenen die dit allemaal financieel mogelijk hebben gemaakt, de 

bouwwijze, duurzame investeringen en gebruikers.  
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Landschapsgidsenopleiding 

Zoals bekend is onze afdeling druk doende om zelf een eigen Landschapsgidsenopleiding te ontwikkelen identiek 

aan de opleiding zoals die momenteel loopt bij de afdeling Enschede. De opleiding is een verkorte versie van de 

IVN-Natuurgidsenopleiding. 

Zodra we met de organisatie van de Landschapsgidsenopleiding verder zijn gevorderd gaan we dit voorjaar een 

informatieavond voor belangstellenden organiseren waarna een ieder kan beslissen over wel/niet deelname 

hieraan. 

De cursus zal gaan bestaan uit 5 delen, te weten Kennismaking en oriëntatie, Planten en bodem, Dieren, Ecologie 

en ecosystemen en Landschap. Al deze onderwerpen zullen gedurende ca. 1 jaar in 25 theorie- en buitenlessen 

worden behandeld. Tussendoor is er dan nog de nodige zelfstudie en terreinverkenningen. Indien de opleiding 

met goed gevolg is afgesloten krijg je een officieel IVN-certificaat, weet je veel van de natuur om je heen en ben je 

o.a. als natuurgids inzetbaar. 

Heb je belangstelling en straks voldoende tijd en energie beschikbaar meld je dan vrijblijvend aan voor 

de informatieavond bij LGO_2023@ivnhengelo.nl of 06-36567806. Voor meer info raadpleeg ook 

regelmatig onze website. 

 

Meld je aan als gastheer/-mevrouw voor de openstelling Heemtuin 

De Heemtuin in het Weusthagpark aan de van Alphenstraat 15a in Hengelo is ons visitekaartje voor de 

buitenwacht. Jaarlijks is er gedurende een viertal maanden (30 april t/m 27 augustus) een openstelling voor het 

publiek op de zondagmiddag van 13.00u.-16.00u. De thema’s worden voorbereid door de werkgroep educatie, 

evenals de kinderactiviteiten.  

Al jaren zijn hierbij dezelfde vrijwilligers betrokken als inhoudsdeskundige en als gastheer/-vrouw.  

Dit seizoen willen we het eens anders doen. Ieder lid van de IVN kan zich melden als gastheer/-vrouw ook al is 

hij/zij niet bekend met alle planten. Naast de aanwezigheid van een deskundige collega gastheer/-vrouw is er 

altijd nog een plantenapp Pl@ntnet o.d.  

Op woensdagavond 19 april om 19.30u is er een informatiebijeenkomst gepland in de Heemtuin om je goed te 

instrueren en waar je vragen kunt stellen. Ter voorinformatie kijk op de website. 

Het lijkt ons erg leuk wanneer jullie je in grote getale melden, zodat het motto ‘vele handen maken licht werk’ 

opgeld kan doen. En je bent verzekerd van een leuke groene middag buiten met enthousiaste vrijwilligers en 

meestal een leuk en geïnteresseerd publiek. Hoe gaaf is dat? 

Je kunt de data waarop jij kunt doormailen aan penningmeester@ivnhengelo.nl. Zie de lijst op de website. 

 Willy van Diepen, Penningmeester IVN en voorzitter werkgroep educatie. 

 

Nieuw op de website 

- Nieuwe website 

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

Neem 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   zijn echt heel welkom. 

- Nota vrijwilligersbeleid IVN Hengelo 2023-2027 

Onlangs heeft het bestuur haar opmerkingen op de nota Vrijwiligersbeleid verwerkt en staat de nota als concept 

op de website. Het is de bedoeling om deze tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 april a.s. te laten 

goedkeuren door de aanwezigen. Lees hem maar eens door en geef je eventuele commentaar nu al door aan de 

secretaris. 
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Groene Maandkalender (voor activiteiten door werkgroepen klik hier) 

Maart 2023 April 2023 

3 Werelddag van de Wilde Dieren en Planten 4-10 Week van de groene tuin 

6-12 Nationale week zonder vlees en zuivel 4 Nationale buitenlesdag 

10-11 NLdoet 6 Wandel naar je werkdag 

12             KNNV Oelemars 7 Wereldgezondheidsdag 

?? Kikkerdriltelling  8                KNNV Voltherbroek 

14 Groene tafel overleg 12 Algemene ledenvergadering 

15  Nationale boomfeestdag 
15 Bestuursoverleg 

15-16 Nationale bijentelling 

18 Landelijke opschoondag 22 Dag van de Aarde / Nationale zaaidag 

20 World Rewilding day 23             KNNV Gut Stovern 

21 Werelddag van de bossen 25 Zaklampsafari 

22 Wereld water dag 30              Heemtuin zondag openstelling 

23 COBES overleg  

25             KNNV Tankenberg Voor meer info over KNNV activiteiten zie hun website. 

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 werkgroep communicatie  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 . 

Alle reeds verschenen nieuwsbrieven zijn gearchiveerd op de website. 
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