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

 

26 aug. 14.00 u Bestuursvergadering t. -4780392 

28 aug. 11.00 u Heemtuinoverleg Lammerinkswönner 

    

31 aug. 09.15 u Uitstapje,  zie deze GG hgbijvank@home.nl  of 
053-4339596 

22 sept. 13.00 u Heemtuinmiddag Abr.Ledeboerpark 

    

26 sept 19.30 u Spinnencursus:een avond 
theorie en excursie op za. 

Nivoncentrum/ -4336990 
Zie deze GG 

28 sept. volgt Werk-doe-dag Doepark Nooterhof in 
Zwolle 

  8 okt. 14.00 u Wandeling Het Rutbeek ingang Jacobsrietweg 
182.   t. -4336990 

12 nov.  IVN Ledendag in Burgers 
Zoo 

Zie GG, aanmelden via 
www.ivn.nl/ledendag  

27 dec. 14.00 u Winterwandeling 
omgeving Enschede 

t. -4336990 

 
 
 
Wijzigingen op de agenda zijn te vinden op onze website 

 
    
Graag uw e-mailadres of een wijziging daarvan doorgeven aan het 

secretariaat. 
 
 
 

 

KOPIJ -   vóόr  5 oktober 2013  -     KOPIJ 
sturen naar:  m.vlierhaar@home.nl  
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Jaarlijks uitstapje 
 

Het jaarlijkse IVN uitstapje staat gepland op zaterdag 31 augustus.  

 
Deze dag zullen we in de omgeving een tweetal interessante projecten 
bezoeken. Behalve het bezoeken van deze projecten staat het gezellig 
samenzijn voorop, en mogen ook dit jaar de partners mee met het uitstapje. 
 
We vertrekken van de parkeerplaats bij Helmerzijde rond 09.15 uur 
gezamenlijk met auto’s naar Waterpark Het Lankheet in Haaksbergen.  
Om 10.00 uur zullen we hier door een gids rondgeleid worden.  Dit park is een 
uniek project op de grens van Overijssel en Gelderland waar nieuwe vormen 
van landgebruik worden gerealiseerd. Het gaat om maatschappelijk en 
ecologisch verantwoorde vormen van landgebruik die bovendien economisch 
rendabel zijn, zoals zuivering van oppervlaktewater met behulp van rietvelden, 
berging van oppervlaktewater en energie uit non-food gewassen. Het 
landgebruik is ingepast in een historisch landschap waarin, naast kunst en 
educatie, ook zorgprojecten een plaats hebben. 
Na deze twee uur durende, intensieve, rondleiding kunnen we napraten en 
genieten van een heerlijke uitgebreide lunch die vanaf 12.00 u op of nabij het 
bezoekerscentrum van het Lankheet geserveerd wordt.  
Diegenen die de rondwandeling door het Lankheet niet kunnen meelopen, 
mogen aanschuiven voor de lunch en daarna aan het rustigere 
middagprogramma mee doen. 
Wanneer de lunch gezakt is, zullen we de dag vervolgen en een bezoek 
brengen aan de Kruidenhof te Mallum (Eibergen). Ook hier zal een gids klaar 
staan om ons rond te leiden en uitleg te geven over de vele kruiden en andere 
planten. De collectie is zeer afwisselend en bestaat niet alleen uit 
geneeskrachtige planten. De planten zijn zoveel mogelijk ingepast in het 
omringende landschap  
In dit fraaie oude Berkellandschap zullen we rond 15.30 u het uitstapje 
afsluiten met koffie met gebak. 
We hebben al fijn uitstapjesweer besteld. Graag zouden we willen weten of we 
jullie kunnen begroeten op 31 augustus. 
  
Meld je voor 18 augustus aan bij Ietje Bijvank, tel. 053-4339596  of e-mail:  

hgbijvank@home.nl 
Graag vernemen we bij de aanmelding: 

- bij welke onderdelen van de dag je aanwezig zult zijn, 
- of je partner mee gaat, 
- of je bereid bent om te rijden.  

De bijdrage in de kosten voor het uitstapje zijn € 5,00 p.p. 
 
 



   

  

 
Korte SPINNENCURSUS 
 
In de Natuurbode van IVN Losser lazen we over een spinnencursus gegeven 
door de heer Wout Schuit, een van hun leden. De heer Schuit weet ontzettend 
veel te vertellen over spinnen en wij hebben hem bereid gevonden een korte 
cursus te verzorgen. 
Aan de orde komen o.a. plaats in het dierenrijk, kenmerken, vangmethoden en 
webben, soorten spinnen, paren en broedzorg, zoeken en vangen van 
spinnen. 
De lezing is gepland op do. 26 september, aanvang 19.30 uur in het 
NIVONCentrum aan de Dotterbloemstraat 120. 
 
De excursie vindt plaats op de Duivelshof, start om 09.30 uur op de 

parkeerplaats Duivelshof op za. 28 september of za. 5 oktober. 
De kosten zijn voor leden € 5,-  en voor niet-leden € 7,50. 
 
Aanmelden vόόr 20 september via m.vlierhaar@home.nl. 
 
 
 
Voor de vierde keer een Werk-doe-dag 
 
Op zaterdag 28 september aanstaande vindt de 4de editie van de Werk-doe-

dag plaats; een actieve dag voor alle NME-vrijwilligers in Friesland, 
Groningen, Drenthe en Overijssel. Dit jaar vindt de dag plaats in de provincie 
Overijssel. Doepark Nooterhof in Zwolle is hierbij onze inspirerende locatie!  

Zoals de voorgaande edities staan Jeugd en Jongeren weer centraal! We 
hebben al een aantal leuke workshops voor jullie geregeld: Woesteland,  
Groene handen in de kinderopvang, Natuurcontact, juniorrangers, 
Groendoeners, Op watersafari. Weer genoeg keuzemogelijkheden om deze 
dag weer tot een groot succes te maken. Maar dat kan natuurlijk niet zonder 
jullie! Dus zet alvast deze datum in je agenda!  
 
Verdere invulling en hoe je je kunt opgeven voor deze gratis kaderdag volgt 
zo snel mogelijk! Houd dus alle nieuwsbrieven en de website in de gaten! 
Wanneer je nog een goede tip heb voor de invulling van deze dag: schroom 
niet en zet het op de mail naar Agnes Bakker, a.bakker@ivn.nl 

Hopelijk tot dan!   

 

Ledendag 
Er komt dit jaar definitief een Ledendag: op zaterdag 12 oktober in  
Burgers’ Zoo, Arnhem. Een wervelend programma met sprekers, apart 
kinderprogramma, workshops en een uitgebreide informatiemarkt. De 

mailto:a.bakker@ivn.nl


   

  

deelnemersprijs is 10 euro, met naast het uitgebreide programma-aanbod: 
toegang tot de dierentuin, consumpties en een lunchpakket. Er volgt nog 
uitgebreide informatie, de inschrijving start in juni via de website .  

 

 

Schoolwandelingen Groot Brunink 

 
Met een rugzak vol enthousiasme, zoekkaarten, loepjes en Zwitsers zakmes kom 
ik maandagochtend  8 april aan bij Landgoed Groot Brunink. Op het programma 
staat een schoolwandeling met leerlingen van groep 6 - 7 van de St. 
Liduinaschool uit Lonneker. 
Het is vandaag droog en fris, goed wandelweer. Op de tafeltjes voor het 
schuurtje zijn Henk Brinks en Jan Bartelink al bezig om de sperwer, kerkuil en 
zwaluw neer te zetten, kompleet met veren, vleugel en trekkaarten.  Ine heeft 
voor een bakje met mooie braakballen gezorgd. De grondboren en boomschijven 
hebben we tijdens de voorwandeling al op de afgesproken plekken neergelegd.        
Dus we zijn er klaar voor. 
Henk haalt de leerlingen op bij het witte hek, Hanneke houdt een 
welkomstpraatje namens het IVN en de 29 leerlingen worden verdeeld onder de 
6 aanwezige gidsen. 
Ik ga met 2 jongens, 3 meiden en 1 moeder op pad. Omdat Bertus bij de uilen 
bezig is, lopen we langs de koeienstal alvast het bos in. (Met Jan Willem heb ik 
ooit eens geteld hoe vaak een koe kauwt voordat hij slikt. Het was 62x voordat 
het voedsel weer terugkomt !) 
Onderweg staan we even stil bij de groei- bloeiperiode van de klimop, longkruid, 
klein en groot hoefblad. We meten samen de omtrek van een boom op om zijn 
leeftijd te bepalen en komen bij een  beschadigde boom die er niet meer in 
geslaagd is om zijn wond te herstellen. 
Ik mag sinds een paar weken deelnemen aan de IVN cursus “Natuurbeleving met 
Kinderen” en kan het geleerde nu meteen in praktijk brengen. (Mede te danken 
aan Bertus, die me met zijn groepje te dicht op de hielen zit … ;-) 
Dus heb ik op een rustig pad iedereen gevraagd om 1 ding uit het bos te zoeken 
wat hij of zij bijzonder vond. Dat mocht verder niemand zien. Daarna zijn we in 
een kleine kring gaan staan met de handen op de rug. Vervolgens hebben we 
met de linkerhand achter de rug onze vondst doorgegeven aan degene die aan 
de linkerkant stond. Die vertelde dan wat hij of zij achter de rug voelde, liet dat  in 
de groep zien, waarna we er samen even over spraken. Een klein intermezzo en 
een leuke afwisseling. (Bertus’ groepje was ons inmiddels voorbijgelopen.) 
Bij de boerderij teruggekomen is Ruud net klaar met zijn praatje over de 
trekvogels en kan onze groep zich verbazen over de lange vliegroute die de 
kleine zwaluw aflegt en over het gewicht van een uilenvleugel. Als Jan even later 
met zijn groepje naar ons toekomt, lopen we naar het bruggetje waar ik mijn 
verhaal over de waterkringloop en de vistrap wil houden.   



   

  

He, wie vliegt daar nou ineens over de Bruninkbeek weg en even later nog 
eentje, vanaf de oeverwand ? Wow, dat zijn 2 ijsvogeltjes! Da’s dus kicken, 
vinden ook de kinderen en hun moeder, zij zagen ze ook wegvliegen. 
Wat een bijzonder cadeautje als afsluiting van een geslaagde schoolwandeling, 
zowel voor the kids als voor de gids …  

Tineke Eitink 
 

 

 

Veldwerkdagen Aamsveen met het Stedelijk Lyceum 

 
Voor mij als nieuweling bij de schoolwandelingen waren het spannende 
dagen. Woensdagmiddag 15 mei en donderdagmorgen en -middag 16 mei 
heb ik meegelopen met respectievelijk Pim, Henk en Wim. 
 
Woensdagmiddag met Pim op de kluunplaats. Volgens het programma 
zouden er 3 groepen van ieder 3 jongens komen. Het is prettig om met zulke 
kleine groepen te beginnen. Pim vertelde over de geschiedenis van de 
kluunplaats, over het ontstaan van turf en het gebruik van turf vroeger en nu. 
De leerlingen waren belangstellend en deden actief mee bij het 
bodemonderzoek. En passant probeerden we de zang van 4, 5 vogels te 
herkennen. Voorbijvliegende vogels waren lastiger. 
Grappig dat de koekoek soms nog even genoemd moest worden. De middag 
ging snel voorbij. 
Donderdag weer op de kluunplaats, nu met ´s morgens Henk en ´s middags 
Wim. 
De groepen waren groter en gemengd. Ze deden weer actief mee met de 
opdrachten. 
Het blijft wonderlijk. Het stramien van de onderwerpen en de inhoud zijn gelijk, 
maar toch hebben Pim, Henk en Wim er ieder een eigen aanpak aan gegeven. 
Ik heb er veel van geleerd. 
Wat opvallend is, is dat heel veel van de leerlingen zo weinig buiten komen, 
toch zijn de meesten geïnteresseerd genoeg. Het geeft voldoening om aan 
jonge mensen de geschiedenis van hun eigen omgeving door te geven. 
Ik kijk ook uit naar de Waterdiertjes en het ´nat hoogveen´ volgend jaar. 
Dit was mijn eerste jaar bij het IVN. Wat mij vooral heeft getroffen is het 
enthousiasme van iedereen. Hoe het weer ook is, jullie zijn er. 

Ietje Bijvank 
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Ietje vroeg mij haar impressie van de veldwerkdagen aan te vullen omdat ze 
maar één van de drie locaties gezien heeft. 
Ik zat een aantal dagdelen bij de poel bij het basisbiotoop; een deel van de tijd 
samen met Ineke. De leerlingen moeten daar eerst waterdiertjes vangen en 
die er daarna opdrachten over maken. 
Ik vind het elke keer weer leuk om te zien hoe leerlingen na een onzekere en 
onwennige start met zo’n netje in de poel steeds enthousiaster worden. Als de 
tijd om dieren te vangen op is willen ze eigenlijk niet meer stoppen. Dan 
moeten de gidsen streng zijn en zeggen dat er nu echt met de 
opdrachtenboekjes verder gewerkt moet worden. Als iedereen dan met een 
potje met een diertje erin op het grote waterdichte zeil zit zijn ze allemaal weer 
heel serieus en geïnteresseerd bezig! Ik probeer dan om zoveel mogelijk te 
vertellen over de levenswijze van de dieren, hoe ze ademhalen bijvoorbeeld, 
of hoe het volwassen dier eruitziet, waarvan ze  een larve gevangen hebben. 
Het spannendste wordt het altijd als er larven van waterroofkevers gevangen 
zijn. Als je er daar twee van bij elkaar zet wordt er gegarandeerd één 
opgegeten. Ook andere dieren zijn niet veilig voor ze. Zo’n spektakel blijkt op 
alle leerlingen een onweerstaanbare aantrekkingskracht te hebben. 
Dit jaar was het niet altijd prettig weer, maar ik denk dat zelfs de groep die een 
echte bui moest werken er geen slechte herinnering aan heeft. Steeds als het 
regende heb ik het grondzeil dubbel gevouwen, zodat het vanbinnen droog 
bleef en iedereen zijn spullen daar droog kon leggen. Tijdens die bui zijn we 
met de hele groep op rij op de droge rand van het zeil gaan zitten en de 
andere kant van het kleed hebben we over onze hoofden getrokken, zodat er 
droog gewerkt kon worden. Eigenlijk best gezellig! 

Hanneke 



   

  

 
Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag heb ik “dienst gedaan” bij de 
uitkijktoren: het natveen-project van de veldwerkdagen. 
Donderdagmiddag was ik er met Celia.  
De jongelui kwamen mooi op tijd, dus vlug beginnen. De lucht zag er dreigend 
uit. Blijft het droog? Dat zullen we maar hopen. 
Laten we dan maar met de pH-proefjes beginnen. De leerlingen waren al bij 
de kluunplaats en het basisbiotoop geweest, dus ze wisten al wat de 
bedoeling was. Maar bijna klaar….vielen al de eerste regendruppels. Vlug 
opgeruimd. De leerlingen hielpen mee. (Helaas ging alles een beetje te snel, 
zodat de groepjes de volgende morgen geen zuivere pH-meting konden doen 
omdat er regenwater bij het monster gekomen was.) 
Hierna in sneltreinvaart naar de toren. Daar hebben we het verhaal over het 
veen verteld. Je kunt van bovenaf mooi zien welke delen afgegraven zijn en 
dat er dijkjes tussen liggen. De grenspaal is ook goed in beeld. Het eerste 
antwoord op de vraag : waarom of de grenspaal zo hoog op de sokkel staat is 
bijna altijd: omdat je hem dan beter kunt zien. 
Dit groepje was als laatste deze middag en we bleven nog even napraten. 
Als bekroning op deze dag zagen we allemaal de Bruine kiekendief voorbij 
vliegen. Schitterend zoals hij zich in al zijn pracht liet zien. Niet alleen voor 
Celia en mij, maar ook voor de leerlingen een onvergetelijk moment. 

Frieda 
 
 
 
Werkstuk voor school 

 
Mijn nichtje Vivien van 12 vroeg of ik haar wilde helpen met een werkstuk voor 
school. Tuurlijk, waar wil je het over hebben ? Ik dacht over “Veenlijken”, zei 
ze. Ik was verbaasd, hoe kom je daar nou bij ?  Nou, zei ze, jij hebt mij vorig 
jaar het verhaal van het Meisje van Yde verteld, dat te zien is in het Drents 
museum, en dat vond ik wel interessant. 
 
We zijn toen samen gaan zoeken op internet en hebben informatie gebruikt 
van Wim Pauw: een uitgebreid artikel over het Meisje van Yde van Wim 
Braakman. Waarvoor alsnog dank. Het is een mooi en boeiend werkstuk 
geworden over het ontstaan van het veen, turfsteken, veenlijken, vol humor en 
dus ook een afbeelding van een pot zure augurken… 
 
Hierdoor kwam ik te weten dat er op 8 mei 1950 een beroemd veenlijk was 
gevonden in Denemarken. Twee mannen waren bezig om turf te steken in het 
Tollund moeras. Daarom noemde men het gevonden lijk de Man van Tollund. 
Deze ‘Man van Tollund’ wordt beschouwd als het mooist behouden veenlijk 
van Europa.  
 



   

  

Omdat geleerden denken dat het veenmos dat ze onder het lichaam vonden 
gevormd is in de ijzertijd, en hij bovendien een leren mutsje uit die tijd droeg, 
zou hij rond 350 voor Christus om het leven zijn gekomen. Aangenomen wordt 
dat de man toen tussen de twintig en veertig jaar oud was. Wetenschappers 
hebben zelfs ontdekt dat zijn eten, dat bestond uit soep en zaden, nog niet 
helemaal verteerd was. Dit 2300 jaar oude veenlijk bleek dus door het zure 
veen uitzonderlijk goed te zijn geconserveerd. 
 
En zo leer ik weer van mijn nichtje … 

Tineke Eitink 
 

 

 

Verslag Landelijke Raad IVN maart j.l.  
  
Naast de Landelijke Raadsleden, waaronder drie nieuwe, waren er circa twintig 
belangstellenden uit diverse hoeken van het land. ’s Middags was er een 
minisymposium over een onderzoek dat Universiteit Wageningen en Alterra 
uitvoerden naar de impact van deelname aan WoesteLand-kampen op het leven van 
de deelnemers. 
 
IVN Oost-Veluwezoom verzorgde een presentatie over een wandelapp (zie MijnIVN). 
Er komt een afspraak om te kijken of het project landelijk kan worden opgeschaald. 
IVN Walcheren vertelde iets over het project ‘Natuur voor grijs en groen’. Zie voor 
meer informatie de website van Walcheren. 
 
Ronde langs de regio´s over ledenbeleid 
De voorzitter gaf een kort overzicht van de ronde langs de regio´s over het 
ledenbeleid. Deze ronde is een vervolg op de aangehouden voorstellen van het 
bestuur over lidmaatschapsvormen en harmonisatie van contributies. De ronde 
is nu halverwege. In het najaar komen er mogelijk voorstellen in de Landelijke Raad. 
 
Meerjarenbeleid 
Het huidige meerjarenplan loopt tot eind 2013. Dit najaar zal de Landelijke Raad een 
nieuw meerjarenbeleidsplan 2014-2016 vaststellen. Thema voor de komende jaren is 
Kind en Natuur, met als onderthema voor (2013 en) 2014 water. We willen een 
organisatie worden met meer uitstraling en maatschappelijke impact. Dat kan 
ook door nieuwe activiteiten en door mensen op andere manieren bij ons werk te 
betrekken, bijvoorbeeld via landelijke werkgroepen. 
De Landelijke Raad roept het bestuur op samenwerking met andere organisaties 
te zoeken, op te passen dat we lokale of regionale concepten niet doorkruisen, waar 
mogelijk aan te sluiten bij bestaande activiteiten van afdelingen en succesvolle 
projecten in het zonnetje te zetten. Daarnaast kunnen we ook nieuwe kansen zoeken 
en witte vlekken invullen. 
 
Verenigingsprojecten 
Bestuurs- en stafleden gaven toelichting op de stand van zaken in diverse 
verenigingsprojecten:  
- water: er komt een toolkit voor afdelingen en een plan voor een gezamenlijke 
activiteit in 2014. Projectleider is Sylvia Spierts.  



   

  

- natuurontbijt: er doen circa 50 afdelingen mee dit voorjaar. Er komen geen 
radiospots, wel een vernieuwde site en een filmpje op de site uitzending gemist.  
- Scharrelkids: naast de cursus komen er twee nieuwe modules, een campagne met 
een vernieuwde site, inzet van sociale media en campagneactiviteiten. Monica 
Ralling wordt projectleider. 
- Afdeling van de Toekomst: er is een instrument gemaakt voor analyse van 
afdelingen en we zoeken organisatiecoaches om afdelingen (die dat willen) te 
ondersteunen. José de Jonge is projectleider. 
 
N.b.: een impressie van wat er het laatste jaar speelt binnen het IVN landelijk; distrikt 
Overijssel heeft sinds kort weer een vertegenwoordiger in de Landelijke Raad. 

 
Hij schrijft: Het ledenbeleid is een belangrijk discussiepunt op dit moment 
binnen het IVN landelijk en dus ook binnen de afdelingen. Het landelijk bestuur 
wil graag toe naar een gezamenlijk palet aan lidmaatschapsvormen en een 
geleidelijke harmonisatie van de contributies.De autonomie van de afdelingen 
staat niet ter discussie. Landelijk kunnen er geen besluiten genomen worden 
zonder medewerking van de afdelingen en het landelijk bestuur wil dat ook 
niet .Er is veel roep vanuit de afdelingen om het IVN beter te profileren en te 
promoten. Een gemeenschappelijke uitstraling is niet mogelijk zonder een 
zekere mate van afstemming, zo concluderen ook veel regio’s. Ook voor een 
geleidelijk naar elkaar toe laten groeien van contributies is begrip, ook al willen 
veel afdelingen de vrijheid om zelf de hoogte van de contributies te bepalen 
niet opgeven. Er is nog weinig bereidheid om te stoppen met lokale donateurs; 
het bestuur stelde voor de huidige donateurs ongemoeid te laten, maar geen 
nieuwe lokale donateurs meer te werven. Een alternatief is dat er ook 
landelijke donateurs komen.  Jullie begrijpen dat men er nog niet uit is, ook 
afgelopen zaterdag tijdens de vergadering van de Landelijke Raad is dit weer 
uitgebreid aan de orde geweest. Om uit de impasse te komen hebben een 
aantal leden van de Landelijke Raad een werkgroep gevormd die het 
komende najaar met een voorstel willen komen.  
 
Ik heb begrepen dat ook binnen Overijssel wij verschillende 
lidmaatschapsvormen met zeer uiteenlopende contributies hebben. Maar ook 
de positie van donateurs kan sterk verschillen per afdeling.Voor mijn 
beeldvorming is het voor mij van belang dat ik inzicht heb hoe de afdelingen in 
Overijssel hier mee omgaan. Ik wil jullie dan ook vragen mij door te willen 
geven: het aantal leden, huisgenootleden, jeugdleden, donateurs en de 
bedragen aan contributies en/of donaties die jaarlijks worden afgedragen.  Wat 
voor mij ook belangrijk is wat de positie van donateurs is, het blijkt dat die 
sterk per afdeling kan verschillen. Er zijn afdelingen waar de donateurs 
actiever zijn dan de leden zelf, terwijl zij tijdens hun IVN-werkzaamheden niet 
via het IVN verzekerd zijn. Verder is het misschien handig voor mij om te 
weten wat de mening van de afdeling is ten aanzien van de ideeën van het 
Landelijk Bestuur.  
(redactie) 
  



   

  

OVERIJSSELSE IVN-DAG IN DIEPENHEIM 25 MEI  

 
We werden welkom geheten in Diepenheim door Gerrit Meutstege, één van de 
organisatoren van de dag. Van de 17 Overijsselse afdelingen waren er 
deelnemers uit 14 afdelingen aanwezig,  tussen de 50 en 60 mensen. Een 
goed bezochte dag dus! 
Na een toelichting op het programma van de dag  kreeg Godelieve Wijffels, 
Directeur van Natuur en Milieu Overijssel (NMO) het woord. Zij vertelde over 
het 40-jarig bestaan van NMO, dat dit jaar gevierd wordt. 
IVN was 40 jaar geleden actief betrokken bij het ontstaan van COMO: Contact 
Natuur en milieugroepen Overijssel in 1973. Later is uit COMO de Natuur en 
Milieu Federatie Overijssel ontstaan, wat nu NMO is. 
De band tussen IVN en NMO is altijd sterk gebleven. NMO “doet”  het 
consulentschap voor het IVN in Overijssel. Marijke Wester, die nu dat 
consulentschap uitvoert zit er ook al weer 23 jaar.  
Onderwerpen waar IVN en NMO beiden mee bezig zijn waren of zijn 
bijvoorbeeld: de Nacht van de Nacht, Scharrelkids, Natuurestafette en Groen 
Bichtbij.  
NMO beheert ook het fonds Locaal Actief, waar IVN-afdelingen subsidie aan 
kunnen vragen! 
Via de Groene Peiler vraagt NMO ons als achterban onze mening te geven. 
Ter ere van dit jubileum kregen we een NMO-gebakje. 
 
Hierna wandelden we door het Stedeke Diepenheim en kregen uitleg over de 
geschiedenis van dit fraaie stadje met zijn vele kastelen. 
We zagen onder andere de kerk, de Regge, die een meer natuurlijke loop 
gekregen heeft, en een vlindertuin. 
Een hoogtepunt op de wandeling was het Binnenste Buitenbos. Dit is een oud 
rolschaatpleintje, dat door burgerpaticipatie omgevormd is tot één van de 
mooiste natuurrijke speelplekken die ik ooit gezien heb. Hier kunnen kinderen 
zich echt heerlijk uitleven en ondertussen veel nuttige ervaringen opdoen!  
We kregen er uitleg door één van de initiatiefneemsters, die zich daarbij op 
een plan van haar kinderen gebaseerd had. Een complete beschrijving hier 
zou veel te lang worden. Beter is het te kijken op: 
http://www.binnenstebuitenbos.nl/Binnenstebuitenbos/home.html  
 
 

http://www.binnenstebuitenbos.nl/Binnenstebuitenbos/home.html


   

  

 

Na de wandeling kregen we een uitstekende lunch, die door een deel van de 
aanwezigen genuttigd werd tijdens de Districts Leden Vergadering. Dit is het 
halfjaarlijks overleg van bestuursleden van de Overijsselse IVN afdelingen. 
Onder de strakke leiding van Godelieve Wijffels verliep deze vergadering zeer 
vlot!   Een belangrijke uitkomst van deze DLD: we hebben een nieuwe 
vertegenwoordiger in de Landelijke Raad: Jaap Gerkes  secretaris van IVN 
Olst-Wijhe. 
 
Voor het middag programma kon men kiezen uit een fietstocht, een wandeling 
of een wandeling met GPS. 
Ineke en ik gingen mee met de wandeling. 
Onder leiding van Gerrit Meutstege zagen we onder meer het landgoed 
Nijenhuis, waar een bloemrijk vochtig grasland genaamd IVeNetje extra onder 
onze aandacht gebracht werd. Ook de watermolen, die we als laatste 
bezochten is zondermeer waard om nog eens te gaan kijken. 
Het was een leuke, informatieve dag, waarbij ook volop gelegenheid was 
IVNers uit andere afdelingen te spreken. 
De organisatoren van Afdeling Markelo, Rijssen-Enter en Diepenheim hadden 
zich zeer goed van hun taak gekweten! Hartelijk dank hiervoor! 
 
Hanneke van Dorp (tekst)  en Ineke Muijser (foto’s) 
 
 

Heemtuindag in het Abraham Ledeboerpark 

 
Op zondag 16  juni 2013 was er een gezellige heemtuindag van 12.00 tot 
16.00 uur . Het thema was eten uit de natuur.  De belangstelling was groot, 
toch zeker wel een paar honderd bezoekers kwamen kijken. Op  het groene 
gras waren verschillende kraampjes met artikelen en informatie o.a. van het 
IVN. 
Ineke en Mieke hebben redelijk verkocht. Frieda en Ingrid H. en Ingrid E. zaten  
achter de kraam waar mensen voor slechts 10 eurocent konden proeven van 
allerlei hapjes en drankjes.   Bij deze een pluim voor Frieda en Hanneke die 
urenlang ermee bezig zijn geweest om alles voor te bereiden.  Ze hadden 
salade met bieslookbloempjes, look zonder look, zuring, zevenblad , bijvoet 
gemengd door de sla. Ter informatie stonden de gebruikte plantjes in 
jampotten op tafel.   Stokbrood met kruidenboter en roomkaas met kruiden 
waren ook heel lekker. De  lichtroze rabarber-vlierbloesemdrank en 
vlierbloesemlimonade waren bijna niet aan te slepen. Alle flessen zijn 
opgegaan! Volwassenen  maar ook kinderen vonden het verrassende 
drankjes, verfrissend op deze warme dag. Frieda heeft telkens weer opnieuw 
uitleg gegeven over hoe je deze siroop/limonade maakt.   
Ook Ingrid Engberts kon over haar workshop ''koken uit de natuur''  met 
bezoekers in gesprek gaan. Zij had pesto's op basis van hondsdraf, hazelnoot 
en brandnetel .  



   

  

Daarnaast  stonden Henk K. en Jeanette E. pannenkoeken te bakken. Ook 
hier was het druk. Voor sommige oudere mensen was het een beetje 
nostalgisch . 
Het deed ze aan vroeger denken, in de tijd dat  hun moeder zulke 
pannenkoeken met vlierbloesem bakte.   
 

 
 

   
Bij het kraampje van Trudeke waren tuinplanten te koop. Zij vond het ook een 
geslaagde middag. Volgens haar hadden we geen concurrentie van andere 
evenementen waardoor de opkomst op deze dag groot was. Er was goede pr 
verricht door Jacques en Thea, in de krant stond een bericht over deze 
heemtuindag. En het mooie weer werkte ook mee! 
In het midden op het gras konden de kinderen broodjes bakken in het vuur. Dit 
was pret.  De biologische zorgboerderij de Viermarken zorgde voor koffie en 
thee. De accordeonist speelde muziek, wat gezellig was. Ik zag een jongetje 
helemaal uit zijn bol gaan op deze muziek. Hij was net een jonge balletdanser, 
erg grappig.  Er kan teruggekeken worden op een ontspannen middag. Dank 
aan Ton, Marielle en alle IVN vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben 
gemaakt.  

Ingrid Hoeksma 
 



   

  

 

Braakballen pluizen op de Freinetschool  (8 maart) 

 
Naar aanleiding van het braakballen pluizen op Hof Espelo kregen we een 
aanvraag van de Freinetschool om dit ook een keer met groep 2 van deze 
school te komen doen. Een van de leerlingen van deze klas was daar met 
haar ouders geweest en was zo enthousiast dat ze een braakbal mee naar 
school genomen had. De leerlingen van haar klas wilden dat ook wel een keer 
doen. De leerkracht heeft toen via-via contact gezocht met Mieke. Op die 
manier kwam de vraag bij mij terecht. Ik heb dit samen met Jeannette 
opgepakt. Wij zijn met een doos braakballen op vrijdagmorgen  naar 
betreffende school getogen. 
De klas zat al op ons te wachten. Na een korte uitleg van mij hebben we elk 
kind een braakbal met twee houten prikkertjes gegeven in een plastic (had 
eigenlijk van papier moeten zijn) bekertje. Als er een botje of nog beter een 
schedeltje werd gevonden was het enthousiasme groot. Ik had elk kind een 
kaart gegeven met plaatjes van wat ze zouden kunnen vinden. 
Al met al een geslaagd uur. Na afloop kregen Jeannette en ik een mooie 
kalender, die door de leerlingen van deze school gemaakt is. 

Ineke Muijser    
  
Belevingsplek Laag van Usselo (www.overijssel.nl/thema’s.. ) 
De omgeving van Het Rutbeek heeft een hoge archeologische waarde. De 
zogenoemde “Laag van Usselo” werd bij toeval in 1946 ontdekt bij een 
zandafgraving in het Usselerveen, het huidige Rutbeek. 
Op een oorspronkelijke hooggelegen landtong in het Usselerveen werd op een 
meter diepte een tien centimeter dikke bleke zandlaag blootgelegd, die 
doorspekt was met houtskool en stukjes vuursteen. Een unieke vondst in de 
archeologie. Pas later is in heel Europa dezelfde laag teruggevonden. De 
stukjes houtskool en vuursteen toonden voor het eerst aan dat er ca. 9000 jaar 
voor Christus, het einde van de steentijd een groep jagers-verzamelaars 
leefde in dit gebied.  
Het beleefbaar maken van deze laag op het Rutbeek is gestart in 2007 als 
initiatief van de Vereniging Behoud van Usselo en Usseleres, de werkgroep 
Enschede-Muenster en de Regio Twente. 
 

Info 
Twee jaar geleden zijn er twee wandelroutes in Het Hulsbeek bijgekomen.  
Langs die routes wordt op borden veel informatie gegeven.  
Omdat het Hulsbeek nog mooier is geworden met o.a. een nieuwe tak van de 
Gammelkerbeek, het Speelbos en het Watermolenproject zijn de routes 
aangepast en de folder vernieuwd. 
De vernieuwde folder  “Natuurpad en Bomenroute; twee wandelroutes in het 
Hulsbeek”  is gratis te verkrijgen o.a. bij de VVV in Oldenzaal en ook te 
downloaden. 

Afdeling Oldenzaal 
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Vereniging voor Natuur- en Milieu-
educatie, afdeling Enschede. 
 
De Gidsengids verschijnt  
4 keer per jaar. 
 
 
Redactie-adres: tijdelijk copij 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 vόόr 15  
december  
 
Giro: 8 3 8 8 8 3 
t.n.v. IVN Enschede 
 
 
Website: 
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Voorzitter: 
Hanneke van Dorp 
Wooldrikshoekweg 104 
7535 DD Enschede 
e.: hanneke_van_dorp@planet.nl 
t. : 053-4780392  
 
Secretariaat, 
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 
 
Ruud Sluijter 
Springendalhoek 36 
7546 GT Enschede 
e.: ruuds36@gmail.com 
t.: 053-4770271 
 
Webbeheer: Jan WillemVisschers  

e.: jwvisschers@gmail.com  
t. 053-4765535 
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