
1 
 

Hengelnieuws     2023-4 

Algemene ledenvergadering d.d. 13 april 2023 

Aan het eind van deze nieuwsbrief is de agenda opgenomen van de 

komende Jaarvergadering. Jullie zijn hiervoor van harte uitgenodigd. 

Onze voorzitter zal jullie bijpraten over de activiteiten en resultaten van 

2022. Als trouw IVN-lid moet je hierbij zijn. Tot ziens op 13 april a.s. 

 

Natuurcentrum 

Na een paar nachten vorst en een pak sneeuw ligt de vloer van het 

Natuurcentrum, ontdaan van de bekisting,  te drogen in de zon in 

afwachting van verdere acties (en regenbuien) bovengronds. De 

voorbereidingen hiervoor zijn al druk doende.  

 

Beleefbos 

Na jaren lang met zijn hond gewandeld te hebben door wat nu 

het Beleefbos is, is op 88-jarige leeftijd overleden de heer Joop 

de Rouw. Velen van jullie zullen hem niet kennen doch 

waarschijnlijk hebben jullie hem wel eens gezien in het Beleefbos 

alwaar hij genoot van de natuur en de kinderen die daar 

speelden. Als dank voor de gastvrijheid en betrokkenheid bij de natuur en IVN 

heeft de heer de Rouw een zitbankje geschonken aan onze afdeling alsmede een 

legaat.  

Met toestemming van de Gemeente is het bankje door Gildebor geplaatst in het Beleefbos. Als afdeling waren we 

verrast door dit initiatief doch zijn inmiddels blij verrast. Laat het een mooi plekje zijn om te genieten van de 

omgeving onder het toeziend oog van de torenvalken boven in de boom.  

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. 

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

informatieavond voor belangstellenden organiseren op dinsdag 9 mei a.s. om 19.30u. 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 op 9 mei a.s. bij LGO_2023@ivnhengelo.nl of 06-36567806. Locatie is het gebouw van de IJsbaan 

welke is gelegen aan de van Alphenstraat . 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.  

mailto:LGO_2023@ivnhengelo.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/hengelo/cursussen/
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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. 

NLdoet = Oekraïnedoet 

Op 11 maart was er weer de landelijke actiedag NLdoet. In overleg met het COA zijn een aantal Oekraïners bereid 

gevonden te helpen bij een aantal activiteiten in het Beleefbos. Hierbij te denken aan het opruimen van 

zwerfafval en losse takken, het leeghalen van de sloot en het aanleggen van een strandje bij de vijver. 

Ook zijn er 2 eettafels in elkaar gezet welke straks een plekje krijgen in het Beleefbos.  

Terwijl de was hangt te drogen vliegt er een formatie van 38 kraanvogels over de Heemtuin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ivn.nl/afdeling/hengelo/nieuws/open-zondagen-2023-aanmeldlijst-en-info/
mailto:penningmeester@ivnhengelo.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/hengelo/nieuws/open-zondagen-2023-aanmeldlijst-en-info/
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Slingerbeurs 

Op de Slingerbeurs samen met Mirthe weer mooi wat bij elkaar geslingerd. Tuinfrees in september voor de akkers 

(Donkergroen), halve dag in januari/februari vier handjes met gereedschap (Donkergroen), ontwerp van het 

grijsgroene gebied rondom het natuurcentrum (Donkergroen), advies en hulp bij timmerwerk natuurcentrum (ik 

denk dan aan de frames) (Hegeman), advies bij inrichting natuurcentrum (Kunstwerkplaats de Mollerwerf); de 

Lemerij en Gildebor waren niet aanwezig. Bladferment en boomstammen regelen we wel weer rechtstreeks met 

Gildebor. Hans Lubbers van de stichting heeft rolsteigers voor de bouw kunnen regelen en mogelijkheden 

voor crowdfunding. 

 
Herman Mulder (via Whatsapp) 

Nieuw op de website 

Gedachtenisbankje, Meewandelen met de KNNV, 4 Natuurlezingen, Natuurcentrum 

Naast onze website van de vereniging IVN-Hengelo is er ook een website van de Stichting Heemtuin & 

Natuurcentrum. Wil je nog beter geïnformeerd zijn over de vordering van de bouw van het Natuurcentrum 

raadpleeg dan ook regelmatig deze website. 

Bijentelling en stinzentuin op zondag 16 april a.s. van 13.00u.-16.00u. op de Heemtuin. 

Vanwege de nationale bijentelling dit weekend gaat de Heemtuin deze zondag open met 

speciale aandacht voor wilde bijen en honingbijen. Er is een imker aanwezig om alles te 

laten zien over de honingbijen en de vele wilde bijen die Nederland rijk is. De stinzentuin 

staat in april prachtig in bloei, de moeite waard! Voor de kinderen is er een leuke activiteit. 

Je bent van harte welkom! Meer informatie: www.nationalebijentelling.nl 

Nieuwe leden januari t/m maart 2023: 

R.Cosijn, H. Stienstra, I.van der Kuij en L.Sand 

 

https://www.ivn.nl/afdeling/hengelo/
https://natuurcentrumweusthag.nl/
https://natuurcentrumweusthag.nl/
http://www.nationalebijentelling.nl/


4 
 

KNNV-activiteiten 

Nieuw in Hengelnieuws is het opnemen van KNNV activiteiten in de Groene Maandkalender. 

Dit heeft geleid tot de volgende reactie van het KNNV: 

Groene Maandkalender (voor activiteiten door werkgroepen klik hier) 

April 2023 Mei 2023 

4-10 Week van de groene tuin 1-14 Week van ons water / Twentse Waterweek 2022 

4 Nationale buitenlesdag 1 Heemtuin zondag openstelling 

6 Wandel naar je werkdag 6 KNNV Engbertsdijksvenen 

7 Wereldgezondheidsdag 6-7 EU Green week 

8                KNNV Voltherbroek 6-14 Nationale vogelweek 

13 Algemene ledenvergadering Houtmaat 7 Heemtuin zondag openstelling 

15-16 Nationale bijentelling (Heemtuin open!) 9 Voorlichting Natuurgidsenopleiding 

19 Info in Heemtuin voor gastheren/-vrouwen 13 Dag van de trekvogel 

22 Dag van de Aarde / Nationale zaaidag 14 Heemtuin zondag openstelling 

23             KNNV Gut Stovern 18 Wereld Plantendag 

25 Zaklampsafari 20 Wereld Bijendag 

30              Heemtuin zondag openstelling 20 KNNV Sprengenberg 

 21  Heemtuin zondag openstelling 

 22-28 Week zonder afval  

Voor meer info over KNNV activiteiten zie hun website 22 Internationale Dag van de Biodiversiteit 

 24 Europese dag van de Nationale Parken 

 25 Fiets naar je Werk dag 

 28 Heemtuin zondag openstelling 

 

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. 

 

Voor de agenda van de Jaarvergadering zie volgende pagina. Tot ziens op 13 april. 

Met ingang van 2022 kunnen ook niet-leden deelnemen aan de excursies van KNNV Hengelo-Oldenzaal. 

Elk jaar zijn er meer dan 15 excursies naar verschillende gebieden in Twente en aangrenzende gebieden. 

De excursies staan op de site van de KNNV Hengelo-Oldenzaal (www.knnv.nl/hengelo-oldenzaal). Elke 

excursie heeft een ander thema. Er bestaat de mogelijkheid om samen te reizen. Er wordt dan vertrokken 

vanaf het verzamelpunt: Parkeerplaats kruising Boerhaavelaan / Prof. Eykmanplantsoen (richting Borsthuis) 

te Hengelo. 

Men kan ook zelf naar het vertrekpunt ter plekke gaan. Dit staat op de website. 

Kosten voor niet leden: 

De eerste keer is gratis daarna € 2,00 per excursie (graag gepast geld).De kosten voor het gezamenlijk rijden 

worden per auto door het aantal passagiers gedeeld (0,20 per kilometer). 

 

https://www.ivn.nl/afdeling/hengelo/afdelingsagenda-snel/
https://groenblauwtwente.nl/bewoners/twentse-waterweek-activiteiten/
https://hengelo-oldenzaal.knnv.nl/
mailto:communicatie@ivnhengelo.nl
https://www.facebook.com/www.ivnhengelo.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/hengelo/
mailto:communicatie@ivnhengelo.nl
https://www.ivn.nl/afdeling/hengelo/nieuwsbrief/
http://www.knnv.nl/hengelo-oldenzaal
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Agenda Algemene ledenvergadering d.d. 13 april 2023 

Locatie:  Buitenplaats De Houtmaat, Houtmaatweg 9, Hengelo   Aanvang: 19.30u. 

Afmeldingen:  

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 25 mei 2022 

3. Mededelingen 

a.  

b. 

4. Ingekomen stukken 

5. Jaarverslag 2022: 

a. Verslag bestuur en werkgroepen 

b. Financieel jaarverslag 

6. Verslag kascommissie  

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

8. Vaststellen begroting 2023 

9. Vaststellen contributie 2023 

10. Bestuurssamenstelling 

11. Huldiging jubilarissen 

25 jaar: H.Wienk (12-02-1998) 

  J. Oude Aarninkhof (22-09-1998) 

  I.Maters (19-11-1998) 

40 jaar: C.Lameris (1-1-1983) 

   J.A.Lanzing (1-1-1983) 

   E.Meenhuis-Bode (1-1-1983) 

12 Vrijwilligersbeleid IVN-Hengelo 2023-2027 (zie website) 

13 Stand van zaken Natuur- en Educatiecentrum Weusthag 

14 Communicatie richting leden (Websites, Hengelnieuws, Facebook, Instagram) 

15 Rondvraag 

16 Sluiting 
 

https://www.ivn.nl/app/uploads/sites/107/2022/09/notulen_algemene_ledenvergadering_mei_2022.pdf
https://www.ivn.nl/afdeling/hengelo/jaarverslagen-en-alv/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ivn.nl%2Fapp%2Fuploads%2Fsites%2F107%2F2023%2F03%2FVrijwilligersbeleid-met-besluit-bestuur-d.d.-01-03-2023-1.docx&wdOrigin=BROWSELINK

