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A G E N D A  
 
Wanneer Start Activiteit Waar / info 

 

19 maart 09.00 u Kluunplaats schoonmaken t. 053-4780392 (zie GG) 

28 maart 14.00 u Wandelen Zuidkamp voor 
leden 

Kruising Vargershuizenw. 
– Braakweg  t. - 4336990 

31 maart 19.30 u Algem.LedenVergadering NIVONcentrum, 4336990 

 1 april 09.00 u Voorl. Schoolwandelingen t. - 4780392 

 6 april 14.30 u Bestuursvergadering t. 053-4311364 

14 april start   19.30 u Cursus Wilde Planten 
herkennen 

NIVONCentrum 
t. - 4780392 

Zie deze GG  Luisteren n/boomkikkers t. - 4780392 

8 of 14 mei 08.00 u Vogelexcursie in het 
Witteveen  

Opgave bij Mieke of 
Hanneke  

16 mei  14.00 u Wandelen Haaksb.veen 
voor leden 

t. - 4780392 

22 mei 13.00 u Heemtuinmiddag thema 
waterbeestjes  

t. - 4780392 

19 juni 14.00 u Wandeling Aamsveen ppl. Aamsveenweg hoek  
Sagenweg  t. - 4780392 

25 sept.  Heemtuindag  

 najaar  Distriktsdag Overijssel  De Lutte 

 2 okt. 14.00 u Wandeling Lonnekerberg Witte hek L.O. aan de 
Bergweg,  t. 4336990 

 
Voor meer informatie kijk ook eens op de website.     
 
      
Vogelexcursie = jubileumcadeau 

Tijdens onze jubileumreceptie kregen we een vogelexcursie aangeboden door 
de Twentse Vogelwerkgroep. We hebben afgesproken onder hun deskundige 
begeleiding te kijken in het Witteveen op zo. 8 of za. 14 mei. Volgens de 
deskundigen is 8 mei geschikter, maar rekening houdend met onze 
kerkgangers wordt het waarschijnlijk 14 mei.  Een mooi cadeau maak er 
gebruik van !  U moet zich zo spoedig mogelijk opgeven bij Hanneke of Mieke 



   

  

                                                                                                        
Opschonen kluunplaats op 19 maart 
 
EnHOe organiseert elk jaar het opschonen van een Kluundel in het 
Aamsveen. Daarbij worden IVN vrijwilligers uitgenodigd mee te komen 
werken. Wij  hoeven ons niet van tevoren aan te melden. 
Zij verzamelen zich op 19 maart om 9.00 u. aan de kruising Hölterhofweg-
Glanerbeekweg. 
De dagcoördinator is Jan Willem ten Cate, hij is die dag mobiel bereikbaar op 
06 3137 4110 
Wieger Schurink is er voor de veldcoördinatie, t. 06 1329 4170 . 
Info over de natuurwerkgroep EnHoe: www.enhoe.nl 
 

 
Cursus Wilde Planten herkennen  

 
KNNV/ VvTW en IVN in Enschede organiseren een cursus Wilde Planten 
herkennen. 
De cursus wordt gegeven op donderdagavonden: 14 april, 21 april, 28 april, 12 
mei, 19 mei en 26 mei in het NIVON-centrum, Dotterbloemstraat 120 te 
Enschede van 19.30 tot 22.00 uur. 
Excursiedata worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. 
De cursus is een vervolg op de plantencursus die vorig jaar gegeven werd, 
maar het is ook mogelijk alleen deze cursus te volgen. Op de eerste avond 
zullen onderwerpen als de bouw van planten, hun verspreiding en 
standplaatsen, die vorig jaar behandeld zijn, herhaald worden. Nieuwe 
deelnemers krijgen behalve de onderwerpen die we dit jaar gaan behandelen 
ook het cursusmateriaal van vorig jaar.  
De groepen planten waaraan we in deze cursus aandacht besteden zullen 
nieuw zijn. Ook hopen we dit jaar een avond te besteden aan de relatie tussen 
insecten en planten. 
Het werken met flora's en plantengidsen zal ook nu weer uitgebreid geoefend 
worden. Hiervoor kunnen we van een school een stapel identieke flora‟s lenen, 
zodat ook „klassikaal‟ geoefend kan worden. 
 
Kosten € 40. Leden van de organiserende verenigingen krijgen  € 5 korting. 
Cursisten krijgen hiervoor een opbergmap met cursusmateriaal en koffie. 
Wie de cursusmap van vorig jaar al heeft krijgt hiervoor ook korting. 
 
Opgave en info: H. Fockens :  053 478 02 24  h.fockens@kpnplanet.nl 
    H. van Dorp:  053 478 03 92  hanneke_van_dorp@planet.nl 
 
Benodigdheden (hierover wordt op de eerste avond uitleg gegeven): De Flora, 
dat wil zeggen een boek waarmee men planten door middel van determineren 
met een sleutel op naam kan brengen. Eventueel een geïllustreerde 
plantengids. 
Loep of vergrootglas. 

http://www.enhoe.nl/
mailto:h.fockens@kpnplanet.nl
mailto:hanneke_van_dorp@planet.nl


   

  

 
Luisteren naar het boomkikkerconcert in de Esmarke  
 
 

                  
 

 

 

Elk voorjaar kun je op mooie voorjaarsavonden in de Esmarke, tussen 
Enschede en het Aamsveen de roep van de boomkikkers in de paartijd horen. 
Door aanleg en herstel van vele poelen en basisbiotopen is de populatie van 
de boomkikkers weer flink groot geworden. Op een geschikte, warme 
voorjaarsavond na zonsondergang laten de mannetjes hun kenmerkende 
geluid van verschillende kanten horen. De beste manier om hiervan te 
genieten is een fietstochtje door het gebied in de avondschemering. 
Om boomkikkers te zien te krijgen kan men beter overdag op geschikte 
plekken gaan kijken. Daar lukt het ook buiten de paartijd tot in de herfst om de 
kikkertjes zonnend in braamstruiken te betrappen. 
 
Het lastige van een boomkikkerconcert is dat de data nooit tevoren vastliggen. 
Op koele avonden houden de kikkers hun bek. 
De schoolwandelgroep, die het wel eens horen wil, heeft daarom afgesproken 
dat we wachten tot een geschikt moment en dat ik dan aan de hele groep een 
mailtje stuur met vertrektijd en startpunt van de fietstocht. Wie geen mailadres 
heeft zal ik bellen. 
Wie geen lid is van de schoolwandelgroep, maar ook mee wil kan zich bij mij 
aanmelden. Voor de gekozen avond krijg je dan een mailtje of een telefoontje. 
 
Hanneke, mail: hanneke_van_dorp@planet.nl , tel. 053 478 03 92 
 
  
Graag uw e-mailadres of wijziging daarvan doorgeven aan het secretariaat 

mailto:hanneke_van_dorp@plant.nl


   

  

 
Uitnodiging voor de Ledenvergadering 

 
op 31 maart 2011 om 19.30 uur in het NIVON centrum 

 
 
AGENDA 
 
1. Opening 
 
2. Mededelingen, ingekomen post 

Vaststellen agenda 
 

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 25 maart 2010 
 
4. Jaarverslag 2010 
 
5 a. Financieel jaarverslag 2010  
5 b. Begroting 2011     
5 c. Verslag kascontrolecommissie 
5 d. Verkiezing lid kascontrolecommissie 
 
6. Bestuurswisseling Stichting De Vlaskamp 
 
7. Samenstelling Bestuur 

Voorzitter  Hanneke van Dorp 
 Secretaris  Mieke Vlierhaar 
 Penningmeester Dirk Nijenboer 
 Lid   Ineke Muijser 
 vacature 
 
Wij willen ontzettend graag versterking voor de Redactie van de 
Gidsengids.  
1 of 2 personen extra zouden meer inhoud aan de GG kunnen geven.  
 

8. Vooruitblik 
 
9.  Rondvraag en sluiting. 
 
 
Na afloop een fotopresentatie van ons jubileum . 

 
 
 
Extra vrijwilligers gevraagd voor de Heemtuinmiddag op 22 mei:  
voor de kraam en voor uitwerken van opdrachtjes. Laat wat van je horen! 



   

  

VERSLAG Algemene LedenVergadering  25 maart 2010 

 
Aanwezig: 15 personen, zie presentielijst 
Afwezig m/kennisgeving: Jan Bartelink, Els Holleman, Paula van Baalen en 
Wim Pauw  
 
1. Opening en vaststellen agenda 
Hanneke van Dorp opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Voor de leden die het afgelopen jaar overleden zijn wordt een moment stilte 
gehouden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Mededelingen, ingekomen post 

Geen mededelingen 
 
3 en 4. Verslag ALV 26 maart 2009 en jaarverslag 2009 
N.a.v. verslag: de tentoonstellingspanelen blijven nog even in gebruik bij L.O. 
De Schoolwandelingengroep hoopt op meer belangstelling voor de 
Aamsveenwandelingen. Voor de Nacht van de Nacht aktiviteit op Hof Espelo 
samen met LO was veel belangstelling. Verder is het verslag goedgekeurd. 
 
5a en b. Financieel jaarverslag 2008 en Begroting 2009 

De penningmeester heeft bijna quite gespeeld, dat wordt gewaardeerd. 
De huur van het NIVONCentrum wordt hoog gevonden, we gebruiken het 
gebouw heel erg weinig. Misschien moeten we het contract opzeggen en per 
aktiviteit reserveren. Of te beginnen met vier keer per jaar een datum 
vastleggen en die dan invullen. Is een punt voor de bestuursvergadering.  
 
5c. Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie heeft de afrekening 2009 in orde bevonden. Het 
bestuur wordt gedechargeerd en de penningmeester wordt bedankt voor zijn 
werkzaamheden. 
 
5d. Benoeming lid kascontrolecommissie 

Jeannet Eisma stelt zich beschikbaar voor deze commissie, evenals Tieme 
Mulder als reserve lid. Beiden worden met algemene stemmen benoemd. 
 
6. Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur blijft ongewijzigd. Het zou goed zijn om een 
extra bestuurslid te kunnen begroeten, maar tot nu toe staan er geen leden te 
dringen.  
  
7. Vooruitblik 
Volgende week start de cursus Wilde planten herkennen. 
In juni wordt een aantal dagen gefietst met brugklassers van 
Scholengemeenschap Zuid. Het programma „veldwerkdagen‟ is anders dan 
vorig jaar en Hanneke kan nog vrijwilligers gebruiken. 



   

  

Verder heeft Thea, voor buitenschoolse aktiviteiten op de Laares, het IVN om 
hulp gevraagd; 6 weken lang 1á2 uurtjes per week. 
EnHOe heeft ons gevraagd mee te helpen bij het schoonmaken van een 
kluunplaats in het Aamsveen. Ruud Sluijter en Jan Willem Visschers zeggen 
toe mee te helpen. 
We proberen de samenwerking met LO langzaam uit te breiden. 
De komende Heemtuindag staat in het teken van Verfplanten en Weven; 
vrijwilligers gevraagd met ideeën voor opdrachtjes voor bijv. kinderen. 
De feestcommissie is druk bezig met de organisatie van ons 50 jarig jubileum. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Volgens een van de aanwezigen hebben we glazen serviesgoed gehad. Bij 
het bestuur niet bekend. 
Wie is Arie Koster. Vraag n.a.v. het stukje „Biodiversiteitsjaar 2010‟ over de bij 
als ambassadeur voor biodiversieit. De heer Koster heeft „vademecum over 
planten‟ geschreven, zijn naam stond op de site Bijenhelpdesk.   Sluiting.  
 
 
Van de penningmeester 
 
Ik heb van enkele leden van onze afdeling nog niet de contributie over 
2010 mogen ontvangen. Dit ondanks toezeggingen van deze leden dat zij dit 

zouden doen. 
Ik heb hen diverse keren telefonisch en/of schriftelijk benaderd om deze 
contributie zo spoedig mogelijk over te maken, maar tot dusver zonder succes, 
helaas. Waarschijnlijk weer vergeten. 
Ik wil geen bedelaar zijn, ik ben een door u gekozen penningmeester, en o.a. 
verantwoordelijk voor het innen van de penningen. 
U moet beseffen dat meer dan de helft van de contributie afgedragen moet 
worden aan het landelijk bestuur, voor de administratie, ondersteuning en 

het blad Mens en Natuur. 
Wanneer men de contributie niet betaald, kost dat onze afdeling veel geld en 
dat kunnen wij ons niet veroorloven. 
Daarom verzoek ik de betrokkenen om de contributie over 2010 alsnog over te 
maken. De gegevens vindt u bij het colofon, achter in de GidsenGids. 
Bij voorbaat mijn hartelijke dank. 
 
Dirk Nijenboer 
 
 
Financiële afrekening 2010 en begroting 2011 
 
Evenals vorig jaar hebben we bij de uitgave van deze Gidsengids een bijlage 
van de financiën over het jaar 2010 en de begroting voor het jaar 2011 
toegevoegd. Ook vindt u daar een overzicht van de totale kosten van onze 
jubileum activiteiten van vorig jaar. 



   

  

 
De afrekening over 2010 sluit af met een negatief saldo van € 316,98. 
Dit nadelig saldo is hoofdzakelijk ontstaan door de kosten van de jubileum-
activiteiten. 
Men kan stellen dat wij de kosten binnen de perken hebben kunnen houden. 
 
De begroting over 2011 geeft een nadelig saldo aan van € 53,00 en is dus niet 
iets om bang van te worden. 
Wij zijn blij dat er dit jaar niet gekort is op de subsidie van de Gemeente 
Enschede en dat wij hetzelfde bedrag mochten ontvangen als vorig jaar. Hoe 
het in de komende jaren zal gaan, is nog onbekend. 
 
Vorig jaar hebben wij van de Twente Milieu een cheque van € 1.000,00 in 
ontvangst mogen nemen in het kader van het inleveren van de oude milieu-
pasjes van de Gemeente Enschede. 
De Twente Milieu had beloofd om de opbrengst te besteden aan een 
vereniging die zich inzet voor haar inwoners en het milieu. 
De keuze is gevallen op onze vereniging. Wij hebben bij het in ontvangst 
nemen van de cheque beloofd dat wij dit bedrag zouden besteden aan een 
doel waar de bewoners van Enschede ook wat aan hebben. Wij kwamen tot 
de conclusie dit bedrag te besteden aan enkele milieuvriendelijke zitbanken in 
de heemtuin. 
E.e.a. zal komend voorjaar gerealiseerd worden. 
U vindt deze € 1.000,00 terug op de balans, onder de post reserveringen. 
 
Mocht u over de inhoud van deze afrekening/begroting nog vragen hebben, 
dan zijn wij graag bereid om deze vragen te beantwoorden op de 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. 
Wanneer u niet op de vergadering aanwezig kunt zijn en vragen hebt, kunt u 
mij daarover bellen of e-mailen. De gegevens staan in het Colofon. 
 
Dirk Nijenboer, penningmeester 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
JAARVERSLAG 

 
- Het afgelopen jaar heeft het bestuur 11 keer vergaderd 
- De Nieuwjaarsbijeenkomst was in het Kultuurhus inTwekkelo. De bedoeling 
was de Stiewelpadenroute te lopen, maar sneeuw, ijzel en de invallende dooi 
maakten dat voor een alternatieve route werd gekozen. 
- Publiekswandelingen. Op 21 maart hebben we een Knoppentocht begeleid in 
‟t Stroinksbos-Erve ‟t Spik – Berenbroek, 9 geїnteresseerden. 
Op 18 april was er een publ.wandeling in het Aamsveen, ca 30 deelnemers. 
- Op 27 juni hebben we mee geholpen bij de Big Picknick van Landschap 
Overijssel op Smalenbroek. Ook stond de afdeling er met een kraam. 



   

  

- Wij hebben met leden gewandeld bij de Harrevelderschans, over de 
Stiewelpaden in Twekkelo en in het Buurserzand. 
- Een Distriktsledenvergadering werd bijgewoond door Hanneke en Ineke. Een 
van de ag.punten daar was het organiseren van een Distriktsdag in 2011 
(Onze regio zal dit op zich nemen). 
- De Uitwisselingsdag voor jeugdbegeleiders op 25 sept. in Norg (Groningen, 
Friesland, Drente en Overijssel) werd door drie leden bezocht.  
- Uitdag voor aktieve leden geprobeerd te organiseren naar ‟t Grintenbos: er 
was niet genoeg belangstelling. 
- Als tegenprestatie voor onze hulp bij de veldwerkdagen voor de brugklassers 
van het Stedelijk Lyceum locatie Zuid heeft Roeleke Steentjes (biologie lerares 
op deze school) een avond over zoogdieren verzorgd. Het was een leerzame, 
leuke avond met grote opkomst.  
- Tijdens De Nacht van de Nacht op 30 oktober hebben we samen met 
Landschap Overijssel aktiviteiten verzorgd op Hof Espelo. 
 
 
Werkgroep Schoolaktiviteiten (Jan Bartelink en Peter Baarslag) 
 
Voorjaarswandelingen 
Deze wandelingen vonden dit jaar plaats op het landgoed “Groot Brunink” in 
de periode 6 april t/m 29 april.  
De weersomstandigheden waren tijdens de wandelingen goed, hoewel aan de 
frisse kant. De deelnemende kinderen zaten veelal in groep 6, ook waren er 
kombinatiegroepen, nl. van 5/6. 
 
Aamsveenwandelingen, wandelperiode 16 juni t/m 29 juni 
Ook dit jaar was het aantal deelnemende scholen gering, nl. 6 scholen met 
groep 7 en kombinatiegroep 7/8.  
Het waren heel fijne wandelingen met prachtig weer. De kinderen konden 
genieten van de mooie natuur en het werd als erg leerzaam ervaren. 
Voorstel is om de wandelingen voor en na de zomervakantie in te plannen, 
maar is e.e.a. te realiseren (bijvoorbeeld in 2011 is de zomervakantie laat)? 
De verwachting is hierdoor meer kinderen te kunnen betrekken bij de 
prachtige natuur in het Aamsveen. 
 
Najaarswandelingen, periode 4 oktober t/m 21 oktober 
Deze wandelingen worden gehouden in het Abr. Ledeboerpark. 
Ook deze wandelingen vonden plaats onder goede weersomstandigheden. 
Thema‟s o.a. zaden en vruchten, bladeren en de moestuin. Over het geheel 
waren het fijne wandelingen met interesse van de kinderen. De groepen 
bestonden hoofdzakelijk uit leerlingen van groep 6. 
 
De groep heeft afscheid genomen van twee enthousiaste gidsen. Henk ten 
Cate heeft zich 18 jaar ingezet voor de afdeling en Else Kruit zelfs 25 jaar. Zij 
stopten vanwege hun gevorderde leeftijd en afnemende gezondheid. 



   

  

Wij, de gidsen, mogen terugzien op een goed verlopen wandelseizoen, mede 
dankzij de samenwerking met de afd. Natuureducatie.  
Wij stellen ons voor het komende jaar de najaarswandelingen te houden voor 
de groepen 4 en 5. 
 
De cijfers: voorjaarswandelingen 19 scholen 459 leerlingen 
  Aamsveenwandelingen   6 scholen 163 leerlingen 
  Najaarswandelingen  25 scholen 590 leerlingen 
       Totaal       1212 leerlingen 
 
 
Natuuractiviteit voor brede school De Laares  

 
Voorjaar 2010 hebben twee IVN vrijwilligers meegewerkt aan heel nieuwe 
vorm van natuureducatie: een reeks naschoolse activiteiten voor kinderen van 
de onderbouw van de Brede School De Laares.  
Samen met Thea Otten van afdeling NE  van de Gemeente Enschede ( nu 
ONS) werd een programma voor zes middagen gemaakt.  11 kinderen 
kwamen op dinsdagmiddag na school in het buurthuis De La Res, waar 
spelletjes en knutselactiviteiten gedaan werden. Soms werden buiten diertjes 
of planten gezocht, waarmee soms ook weer geknutseld werd. Alle activiteiten 
hadden op de één of andere manier wat met natuur te maken. 
Afdeling NE zorgde er steeds voor dat de benodigde spullen tevoren in het 
buurthuis bezorgd werden. 
Dit soort activiteiten is een “groeimarkt”! Ook in 2011 zullen wij, IVN 
vrijwilligers, actief zijn bij naschoolse activiteiten in diverse brede scholen in de 
stad. 
 
 
De Heemtuin 
 
In 2010 is voor het eerst wekelijks een groepje van vijf  IVN-vrijwilligers onder 
leiding van Ton wekelijks actief geweest bij het onderhoud van de heemtuin. 
Hiermee heeft het IVN een belangrijke en in deze tijden van bezuinigingen 
onmisbare bijdrage geleverd aan het heemtuinwerk.  
 
Op 6 juni was er een Heemtuindag. De opzet was kleinschalig: in de heemtuin 
enkele kraampjes met planten en bloemen. Anneke Treep liet zien hoe men 
touw maakt van lindebast. Het IVN bakte pannenkoekjes met vlierbloesem. 
Kinderen konden schilderijtjes maken door met plantendelen over het papier te 
wrijven. 
Het was gezellig en de bezoekers vonden het leuk, maar de aantallen 
bezoekers waren erg laag.  6  juni was een heel warme dag. Ongeveer 60 
mensen bezochten de heemtuin, waaronder ca 15 kinderen. 
 



   

  

Op 11 september hebben we een groep van 18 IVN-ers uit Hengelo 
ontvangen, die daar actief zijn in de Heemtuin. We hebben ze rondgeleid en 
gepraat over de verschillen en overeenkomsten tussen de heemtuinen in 
Hengelo en Enschede.  
 
Op zondag 26 september was er een themamiddag in de heemtuin. Er was 
muziek en een kraampje van een tuinontwerpster. 
Kinderen konden bij de IVN-kraam van klei zelf fossielen maken door 
afdrukken van bladeren e.d. te maken. 
Ook gingen gidsen met kinderen kleine diertjes zoeken in het strooisel en in de 
composthopen. Die konden ze dan op naam brengen door de diertjes op te 
zoeken op zoekkaarten. 
Hoeveel bezoekers er waren is niet precies bekend. Enige tientallen kinderen 
deden mee aan de activiteiten. 
 
 
Andere aktiviteiten 

 
Veldwerkdagen Stedelijk Lyceum Zuid  
Ook dit jaar hebben we weer veldwerk in en rond het Aamsveen verzorgd voor 
leerlingen van het Stedelijk Lyceum, locatie Zuid. 
Deze keer voor 6 brugklassen en tweede klassen: in totaal 180 leerlingen. 
Tijdens een fietstocht  kwamen de leerlingen langs 6 punten waar opdrachten 
gedaan moesten worden. Bij de opdrachten kregen de leerlingen uitleg en 
begeleiding van  in totaal 10 gidsen van het IVN en vier medewerkers van de 
school.  
Het komend jaar zullen we wat minder opdrachten maken, die wat dichter bij 
elkaar gelegen zijn. Er is dan meer tijd per opdracht, zodat er wat meer 
diepgang bereikt kan worden. 
Ook zullen dan weer alleen brugklassers mee doen. 
 
Cursus wilde planten herkennen 

In samenwerking met VvTW/KNNV hebben we in het voorjaar van 2010 een 
plantencursus georganiseerd. Er waren 5 avonden met theorie en praktijk 
binnen en 3 excursies. 
Van de 18 deelnemers was een deel lid van onze IVN afdeling. Het 
cursusteam bestond uit IVN-ers en KNNV-ers. 
De cursus werd gegeven op basis van de helft van materiaal dat in 2004 in de 
afdeling ontwikkeld is voor een plantencursus. Met de rest van het materiaal 
zal in 2011 een vervolgcursus gehouden worden. 
  

                                                                                         
50 jaar IVN Enschede    

 
De Twentsche Courant Tubantia besteedde in een prima artikel aandacht aan 
het IVN en ons jubileum. Ook Radio Enschede heeft er aandacht aan besteed. 



   

  

De receptie op 17 september in het restaurant van museum De Twentse Welle 
was gezellig en goed bezocht. 
 
Plaatselijke en regionale kontakten, leden, oud-leden en donateurs waren 
uitgenodigd. Een flink aantal van hen was komen opdagen om de afdeling te 
feliciteren en oude bekenden te ontmoeten. We kregen het schilderij de 
Waterlelie, een vogelexcursie (Tvwg), een grondboor en cadeaubonnen 
aangeboden. Er was koffie, drankjes en lekkere hapjes. Na een rondleiding 
door het museum werd gezorgd voor soep en broodjes, de inwendige mens 
kwam niets tekort. 
Leden en oud-leden kregen een fotocollage van IVN-aktiviteiten van vroeger 
en nu, samengesteld door Heddie Zorn. Bij het afscheid kreeg eenieder als 
aandenken een herfsttijloos-bol mee naar huis. 
 
Een uitstapje in IVN-stijl op 18 september 
 
Met 23 leden vertrokken we per bus naar de Levenstuinen van Groot 
Hontschoten bij Teuge. Een tuinlanschap van 1,7 ha vol met veel symboliek, 
prachtige planten, waterpartijen en verrassende kunst. Een beleving. 
Na een voortreffelijke lunch gingen we richting Olst-Wijhe, naar de Duursche 
Waarden waar gidsen van Staatsbosbeheer ons rondleiden. De Duursche 
Waarden worden begraasd door Schotse Hooglanders en een kudde pony's. 
De steenfabriek Fortmond hebben we van dichtbij bekeken.  
In de uiterwaarden fourageren veel vogels. Ook komen er zeldzame amfibieën 
en libellen voor, vooral rond de oude kleiputten. 
Na de wandeling werden we getrakteerd op hartige taart van Frieda. 
 
Daarna ging het richting De Oorsprong, te Schalkhaar. Een restaurant waar 
men met producten werkt die duurzaam geproduceerd zijn.   
Hier genoten we van een uitgebreid en goed verzorgd buffet. Het werd een 
gezellig samenzijn aan het einde van een prima dag. 
De voorzitter bedankte de jubileumcommissie met een door haar zelf 
gemaakte mand van roggestro met inhoud. 
 
 
Landelijke IVN-dag in Hilversum (Hanneke) 
 

Met enige regelmaat organiseert het IVN een dag voor IVN-ers uit het hele 
land. Dit jaar was het in Hilversum en werd ook het vijftigjarig bestaan van het 
IVN hier gevierd. Frieda Zielman en ik gingen er heen op zaterdag 20 
november, de dag nadat het treinverkeer hopeloos ontregeld was door een 
brand in een seinpost bij Utrecht. Hoewel wij vlot gereisd hebben konden we 
het nog goed merken aan de enorme drukte in de treinen. 
We moesten uitstappen in Hilversum Noord. Daar konden we de stroom nogal 
grijsharige, van rugzakjes voorziene reizigers ( IVN-ers blijken goed 



   

  

herkenbaar te zijn) volgen om bij studio 22 te komen. Die was door het IVN 
gehuurd om de 1000 IVN-ers te ontvangen die zich aangemeld hadden. 
Het ochtendprogramma, in het decor van Popstars, bestond voornamelijk uit 
toespraken en prijsuitreikingen. 
 
De belangrijkste toespraak was die van de landelijke voorzitter: mw. Chris 
Hofkamp. Zij sprak onder andere de ambiteuze wens uit het aantal IVN-leden 
sterk uit te breiden en verwoordde nog eens mooi dat het IVN als onderwerp 
natuur en milieu heeft, maar zich vooral richt op de mens.  
 
Zoals we in Mens en Natuur hebben kunnen lezen was er een fotowedstrijd 
„Humor in de Natuur‟. De genomineerde foto‟s werden vertoond op een groot 
scherm. Ze waren werkelijk allemaal mooi en vaak heel grappig. 
Daarna werden de stimuleringsprijzen 'Jeugd en Jongeren' uitgereikt aan 
vertegenwoordigers van diverse IVN afdelingen en aan Woesteland, de groep 
die jeugdkampen verzorgt. 
De projecten waaraan de prijzen van 1250 of 500 euro werden uitgereikt 
moesten aan diverse eisen voldoen, onder andere dat ze nieuw waren en een 
duidelijk bestedingsdoel voor het geld hadden en dat ze uit te breiden waren 
naar andere plaatsen of ergens anders over te nemen. 
Over alle projecten werd wat verteld en we vonden bijna al die verhalen heel 
inspirerend en stimulerend. Je kunt er wat over terug vinden op  www.ivn.nl bij 
IVN-actueel. 
 
Het laatste deel van het ochtendprogramma was aangekondigd als „het in het 
zonnetje zetten‟ van de afdelingen die vijftig jaar of ouder zijn. 
Dat bleek te betekenen dat de vertegenwoordigers van die afdelingen op 
volgorde van stichtingsdatum van de afdeling op het podium geroepen 
werden. Afdeling Enschede werd al verrassend vroeg geroepen, het ging zo 
snel dat ik de leeftijd van de afdeling niet helemaal mee gekregen heb. We 
wisten wel dat er een Natuurwacht voorafgegaan was aan de IVN afdeling, 
maar er is niemand meer die daar iets over kan vertellen. 
Alle afdelingen kregen een oorkonde en een prachtig boek over de 
geschiedenis van de natuurbescherming in Nederland, waar het IVN ook in 
voorkomt: “De Natuur als Bondgenoot”. 
Ik vond het heel bijzonder dit namens jullie in ontvangst te mogen nemen. 
  
Met ons lunchpakket stapten we vervolgens in een bus die ons naar het 
startpunt van één van de vier wandelingen in de omgeving bracht. Voor ons 
was dat het Spanderswoud. Een bos dat vanouds in bezit was van de 
bewoners en nu de gemeente Hilversum. Het is een gevarieerd bos, 
grotendeels ingeplant na de tweede wereldoorlog omdat de oude bomen 
opgestookt waren. Dat soort aangeplant bos met veel exoten is een beetje uit 
de mode bij het natuurbeheer tegenwoordig, maar we hebben er erg van 
genoten. Ook de rijkdom aan paddenstoelen was opmerkelijk. Wat ik niet wist: 
ook dáár komen grote veldkeien uit de bodem van de stuwwal !  

http://www.ivn.nl/


   

  

De wandelingen werden geleid door lokale IVN-gidsen. Er waren er wel vijftig 
ingezet! De wandeling kwam uit bij een ecoduct: De natuurbrug Zanderij 
Crailo. Een belevenis op zich! Het is het grootste ecoduct ter wereld. Wie in de 
buurt komt moet er beslist eens over lopen. Er ligt een fiets- en wandelpad 
over. Er vlak bij kan men in de informatie schuur van het Gooi‟s 
Natuurreservaat meer over het ecoduct en de omgeving te weten komen. 
 

          
De brug van boven en beneden. (afbeeldingen van Google Earth gekopieerd) 
 
Tot slot konden we op het Mediapark „Beeld en Geluid‟ bekijken. Dat is een 
soort modern museum over radio en TV. Voor ons was dat allemaal wat druk 
en overweldigend.  
De speciaal voor het IVN gemaakte voorstelling van oud beeldmateriaal over 
natuurbescherming en vooral over het verleden van het IVN vonden we erg 
leuk en informatief. 
 
In de trein op de terugweg hebben we deels met IVN-ers uit de omgeving van 
Apeldoorn in het boek zitten bladeren.  
Toen wist ik dat ik het loodzware boek niet voor niets de hele middag in mijn 
rugzak had meegesjouwd: het is echt de moeite waard en wie het boek wil 
lezen moet het maar laten weten.  
 
Het was een fijne dag, mede door het prachtige weer.  
Het was ook heel leuk om met wildvreemde IVN-ers uit andere afdelingen, 
bijvoorbeeld Den Haag en GEN (Groenlo Eibergen, Neede) te praten over hun 
en ons IVN-werk. Daar was genoeg tijd voor voorafgaand aan het programma 
in de grote studio en tijdens de wandeling. Het was vreemd om na zo‟n 
geweldige dag zomaar weg te gaan zonder iemand van de organisatoren te 
kunnen bedanken. 
 
P.S.: Ik heb naderhand gemaild met Eefje van Wissen van het landelijk bureau 
en haar gevraagd of ze me kon vertellen wat de oprichtingsdatum was: 
volgens hun gegevens is de afdeling oorspronkelijk opgericht op 31 mei 1950 
als Bond voor Natuurwachten.  
Waardoor we eigenlijk 60 jaar oud zouden zijn.. 
 



   

  

Winterwandeling in het Buurserzand 
 

Op 14 december 2010 maakten 7 leden van de afdeling een prachtige 
wandeling door het Buurserzand in de sneeuw. 
De foto‟s die Henk Brinks van deze wandeling maakte zijn een tijdje te 
bewonderen geweest op onze site. Sommige lezers zullen ze daar gezien 
hebben. 
Het is de moeite waard zo nu en dan op de site te kijken!  
Hij wordt tegenwoordig geregeld bij gehouden door Jan Willem Visschers. Zo 
nodig wordt de inhoud dagelijks ververst. 
 
 
Ledenmutaties: 

Overleden: Fen en Piet Jonker 
Nieuw lid:   Henk Kaspers  
Vertrokken: fam. Brouwer, hr. Van Staalduine, P. Ziel 
Snuffelleden: Ben Pothast, Hans van Ispelen, Thea Croeze en Jan Dirk Focker  
(wijzigingen tav. de ledenlijst dd. 25-03-2010) 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Nieuwjaarsbijeenkomst  
 

 
 

Op 15 januari j.l. hadden we een leuke nieuwjaarswandeling vanuit het 
gebouw aan de Dotterbloemstraat. We liepen door Stokhorst, over de vele 
paden met oud en nieuw groen, die deze wijk zo boeiend maken. We zagen 
ook een oude leemput, die nu als een soort vijver achter de huizen verstopt 



   

  

ligt. Buiten de stad liepen we een ommetje door het parkachtige Twentse 
landschap. Dan zie je weer eens hoe bevoorrecht de inwoners van Enschede 
zijn met aan alle kanten van de stad prachtige wandelmogelijkheden! 
Na afloop van de wandeling genoten we met zijn zeventienen van koffie en 
zelf gebakken taart. 
Het was een gezellige bijeenkomst, waarop we elkaar en onze IVN afdeling 
een voorspoedig 2011 toe konden wensen.  
 

     
  

 

 

 

Regio-overleg IVN Twente Zuid-Oost 
 
Aanwezig waren op 12 februari j.l. de afdelingen Oldenzaal, Losser, 

Haaksbergen en Enschede. Elke afdeling was met 1 a 2 personen present, de 
afdeling Hengelo was wegens ziekte afwezig. Plaats van overleg het 
NIVONCentrum. 
Agendapunten o.a.: vergrijzingsproblematiek; uitwisseling werkzaamheden; 

bezwaarschriften; GSM-mast; samenwerking o.m. met plaatselijke VVV; 
gebiedsgerichte gidsencursus; Dassenburcht bij het Hulsbeek; opstarten 
buitenschoolse activiteiten; heemtuinwerkzaamheden.  
Verder: een gezamenlijk te organiseren districtsledendag. 
Mogelijkheden: een lezing over geografie en stuwwallen van Twente, 
workshops, wandeling, etc. De datum wordt waarschijnlijk1 oktober. Er is een 
werkgroepje samengesteld om e.e.a. voor te bereiden.  
Na de lunch hebben de deelnemers gewandeld in het Aamsveen. 
 
 
Met de zwaluwen mee naar Botswana op do. 28 april om 20.00 u 
in gebouw Irene, Julianastraat 27 te Vroomshoop. 
 

De boerenzwaluw is een sierlijke vogel. Het is een genot om te kijken naar zijn 
vliegkunst en zijn kunstig gebouwde nest. Op uitnodiging van Hammer  



   

  

 
 

Vogelwacht, IVN Den Ham-Vroomshoop en Milieuraad Den Ham-Vroomshoop 
komt Bennie van den Brink uit Noordeinde (Gelderland) een presentatie 
verzorgen met de titel  „Met de zwaluwen mee naar Botswana‟. 
 
Inhoud van de presentatie: 
Broed- en slaapgedrag en verder verblijf in ons land worden toegelicht. 
Beelden worden getoond van de zwaluwen in Afrika, en van het onderzoek en 
de avifauna aldaar. Moerasgebieden met rietvelden vormen voor de 
overwinterende zwaluwen belangrijke plaatsen.  
Bennie van de Brink is betrokken bij het ringonderzoek in Nederland en hij 
doet veel onderzoek naar het leven en de voortplanting van de boerenzwaluw 
in Nederland en in Afrika.  
De toegangsprijs € 3,00 incl. koffie of thee. Info: 0546-641106 
 
 
De Kruidenhof Mallum 

 
Heemtuin de Kruidenhof, Mallumse Molenweg 39 te Eibergen is een bezoekje 
waard.  
Op za. 7 en zo. 8 mei organiseert de afdeling Berkelland-Haaksbergen van 
Groei en Bloei daar het Regionaal Kampioenschap Bloemschikken . 
 
 
De Groene Maand 2011 (september). Thema is Jeugd en Natuurbeleving.  

Dit is vastgesteld door de Landelijke Raad op 23 okt. jl. Om meer ruimte aan 
de creativiteit van de afdelingen te geven is er ook een motto: Uur Puur 
Natuur. Juist het gelijktijdig en gezamenlijk uitvoering geven aan deze maand 
maakt dat er meer PR mogelijk is en dus een extra kans om het IVN bij een 
breed publiek bekend te maken. 

 
 
Beverdocumentaire voor drie leeftijdsgroepen 

 
Er is een nieuwe documentaire gemaakt over „Bevers in Nederland‟. Een 
unieke en veelzijdige film met veel ongedwongen opnamen van bevers in de 
vrije Nederlandse natuur.  
Al ruim twee jaar volgt en filmt de Sittardse Willy de Koning bevers. Veelal in 
Limburg maar ook in bijvoorbeeld de Biesbosch. Uit de enorme hoeveelheid 



   

  

beeldmateriaal en opgedane kennis heeft ze nu een documentaire 
samengesteld met een compleet verhaal over het leven van de bever.  
 
Op de dvd staan drie versies. Als eerste een uitgebreide documentaire voor 
volwassenen (30 minuten), dan een iets minder compleet verhaal voor 9 tot 
12-jarigen (20 minuten) en als derde een op simpele wijze samengestelde 
voorlichtingsfilm voor 5 tot 8-jarigen (15 minuten). Elke film bevat informatie, 
muziek en taalgebruik passend bij de leeftijdscategorie.  
De dvd, in mooie dvd-box, met in totaal 65 minuten beeldmateriaal kost 
slechts € 15,00 (exclusief verzendkosten). 
 
 

Bibliotheekje afdeling 

 

Soorten van de Habitatrichtlijn, KNNV Uitgeverij; Ministerie v. 
Landbouw, natuur en voedsel- 

Europese natuur in Nederland   kwaliteit; Alterra Wageningen;  
 Natura 2000; 
  John Janssen, Joop Schaminée 
 
Europese Natuur in Nederland (3 delen)  KNNV Uitgeverij; Min. van  
Natura 2000 gebieden in: Landbouw, natuur etc.; Alterra  
- Laag Nederland     Wageningen; John Janssen, Joop  
- Hoog Nederland Schaminée 
- Zee en kust 
 
„De natuur als bondgenoot‟     Landelijk Bureau IVN 
cadeau tgv. 50 jarig jubileum  
 
Opgewarmd Nederland  +  2x DVD Natuurmedia en Uitgeverij Jan van 

Arkel ism. Natuur en Milieu 
 
Cultuurhistorische atlas Gem.Enschede (DVD) Distrikt Overijssel 
 
De landschappen van Overijssel  (DVD) TNO, NMO, Provincie Overijssel,   
Beleven en begrijpen   
 
Natuurnetwerk, IVN‟ers zetten zich in  Min. van Landbouw, natuur en 
voor natte en droge verbindingszones  voedselkwaliteit 
  
Het Haaksbergerveen + Hendrik ten Elzen Ben Tragter 
Alternatief fruitbomenkweker 
 
 
 



   

  

 
 

 

 
 
Colofon 

 
Vereniging voor Natuur- en Milieu-
educatie, afdeling Enschede. 
 
De Gidsengids verschijnt  
4 keer per jaar. 
 
 
Redactie-adres tijdelijk: 
Kopij zenden naar het secretariaat  
 
 
Redactiemedewerkers: 
Vacant  
 
 
Lidmaatschap IVN 
De contributie bedraagt voor: 
IVN-leden € 15,00 per jaar 
huisgenootleden € 3,50 per jaar. 
De minimale bijdrage voor 
donateurs is € 12,00. 
Opzeggen: schriftelijk voor 31  
december  
 
Giro: 8 3 8 8 8 3 
t.n.v. IVN Enschede 
 
website: 
www.ivn.nl/enschede 

 

 
 
 
 
Bestuur  

 
Voorzitter: 

Hanneke van Dorp 
Joke Smitlanden 63 
7542 VR Enschede 
e.: hanneke_van_dorp@planet.nl 
t. : 053-4780392  
 
Secretariaat en 
ledenadministratie:  

Mieke Vlierhaar 
Bergweg 27, 7524 CT Enschede 
e.: m.vlierhaar@home.nl 
 053 433 69 90 
 
Penningmeester: 
Dirk Nijenboer  
Van Riebeekstraat 95  
7535 ZJ Enschede 
e.: dendirk@home.nl 
 053 4311364 
 
Leden: 

Ineke Muijser 
Broekheurnerring 619 
7544 TN Enschede 
e.: w.h.Muijser@kpnmail.nl 
t. : 053- 4762518 
 
Webbeheer: Jan WillemVisschers  

e.: jwvisschers@gmx.net  
t. : 053 4765535 
 

 
 
 

KOPIJ -   voor 11 mei 2011   -     KOPIJ 
 

Graag sturen naar:  m.vlierhaar@home.nl 

mailto:m.vlierhaar@home.nl
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Is de adressering onjuist, 
 dan graag retour afzender: 

 
IVN Afd. Enschede 

Bergweg 27 
7524 CT  Enschede 


