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Activiteiten 2021 
 

Activiteit Datum Voor wie 

Bijhouden plantenbakken 

en border Breedwijsgebouw 
gehele jaar Groep 5 van De Leemstee 

Project: Kikkers in de klas mrt t/m jun Groep 5 van De Leemstee 

Cursus: Groencursus 7 apr t/m 30 jun Publiek  

Workshop: wilde bijen 14 april Publiek 

Waterdiertjesproject 

Arboretum Poortbulten 
10 mei t/m 28 mei Basisscholen Losser e.o.  

Excursie: Elfterheurne 

(orchideeën) 

11 mei 

18 mei 
Publiek 

Scharrelkids Lente 16 mei Kinderen en (groot)ouders 

Excursie: Kruidenwandeling 18 mei Publiek 

Lezing: De eetbare, dier- 

vriendelijke tuin 
2 juni Publiek 

Slootjesdag IVN Landelijk 

Arboretum Poortbulten 
13 juni Kinderen en ouders. 

Excursie: Ontdekkingstocht 16 of 23 juni Publiek 

Beestjesproject Heemtuin de Hofte 
14 jun t/m 

25 jun 

Basisscholen Oldenzaal 

groep 7 

Excursie: Bijzondere wilde planten 30 jun Publiek 

Scharrelkids Zomer 22 aug Kinderen en (groot)ouders 

Herfstproject Duivelshof 15 sep t/m 30 sep Basisscholen Losser e.o. 

Cursus: Paddenstoelencursus 24 sep t/m 9 okt Publiek 

Paddenstoelensafari 

Arboretum Poortbulten 
3 of 10 oktober Publiek 

Herfstproject Hoge Venterink  4 okt t/m 22 okt 
Basisscholen Oldenzaal 

groep 4 

Scharrelkids Herfst 17 oktober Kinderen en (groot)ouders 

Workshop: uilen van Twente 27 oktober Publiek 

Nacht van de Nacht 30 oktober Publiek 

Boomfeestdag ?? november Basisschool De Linde 

Lezing: Het Twentse landschap 17 november Publiek 
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Beleef de natuur! 

IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond 

én belangrijk natuur is. Dat doen we met 
natuuractiviteiten, cursussen, projecten en 

campagnes.  
  

Wat wij doen: 

In je eigen tuin, op je balkon, in de buurt en 

onderweg, IVN laat jong en oud overal de natuur 
beleven. Binnen onze vier thema's (natuur & 

gezondheid, kind & natuur, natuur in de buurt en 

natuur & recreatie) brengen wij voor iedereen de 
natuur dichterbij. 

Samen met onze vrijwilligers laten wij jong en 

oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én 

belangrijk natuur is. Zelf leren en doen staan 
daarbij altijd centraal. Wij willen voor iedereen 

de natuur dichterbij brengen. Ook voor wie het 

niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen, chronisch 
zieken en kinderen. 

IVN Oldenzaal-Losser e.o. heeft zo’n 165 leden 

die actief zijn in de werkgroepen.  
De leden weten zich gesteund door vrienden van 

de vereniging, die het werk van onze afdeling 

financieel ondersteunen. 

Vindt u de natuur in en buiten Oldenzaal/Losser 
ook belangrijk en wilt u ook meer beleven van 

het wonderschone Twentse Landschap? 
 

Word dan lid ! 

Leden zijn actief binnen de vereniging. Ze 

betalen een jaarlijkse contributie van minimaal  
€ 24,00.   

Huisgenootleden zijn huisgenoten van leden en 

kunnen zich apart als lid aanmelden voor € 8,00. 
 

Voordelen op een rij: 

• 4x per jaar het tijdschrift Mens en Natuur 

• Met korting deelnemen aan activiteiten 
• 10% korting in de landelijke webwinkel 
 

Vrienden van IVN ondersteunen onze vereniging 

en betalen minimaal € 15,00 per jaar.  

Vrienden zijn van harte welkom op alle door de 

afdeling georganiseerde activiteiten.  
 

Meld je als lid of vriend van IVN Oldenzaal-
Losser e.o. aan bij de penningmeester, 

pm.ivnoldenzaallosser@gmail.com. 

 

  

IVN OLDENZAAL-LOSSER e.o. 
 

Voorzitter 
Theo von Piekartz 
tel: 0541 523616 
   
Secretariaat 
info.ivnoldenzaallosser@gmail.com 
Diane Traanman 
Helmkruid 13 
7577 BE Oldenzaal  tel: 0541-512109 
 

Penningmeester 
pm.ivnoldenzaallosser@gmail.com  
Wil Reinink 
Luxemburglaan 21 
7577 MG Oldenzaal tel: 06 48420164 
 

Ledenadministratie 
wijzigingen doorgeven aan de 
penningmeester 
pm.ivnoldenzaallosser@gmail.com 
 

Bestuursleden 
Mariska Damink 
tel: 0541 516267 
Contactpersoon werkgroep educatie 
 

Fokke Flapper 
tel: 0541 510699 
Contactpersoon landschapsbeheer 
 

Eric Klein Leugemors 
Tel. 06 53544435 

Contactpersoon Schoolactiviteiten 
 
Dirk Veldman 
tel: 0541 516373 
Contactpersoon natuurgidsen werkgroep 
 

Redactie ‘t Tredblad        
Mariska Damink 

(mariskadamink@hotmail.com) 
Nel van der Meulen 
(nelvdmeulen@outlook.com) 
 

Beheerder webpagina + facebook 
Diane Traanman 
(diane.traanman@gmail.com) 

Ruud Spiering 
(ruud.spiering@kpnmail.nl) 
 
www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-
losser-eo 

 

mailto:.ivnoldenzaallosser@gmail.com
mailto:pm.ivnoldenzaallosser@gmail.com
mailto:diane.traanman@gmail.com
http://www.ivn.nl/oldenzaal
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Van de Redactie 
Hoewel wij begin vorig jaar een vol programma 

voor ons hadden liggen kwam er door Corona  
helaas een flinke kink in de kabel en moesten de   
meeste activiteiten worden afgelast. 

Van hetgeen er nog wel kon worden uitgevoerd 
hebben de contactpersonen van de betreffende   
werkgroepen verslag gedaan en mede door de 

mooie foto’s is het toch nog een geslaagd geheel 
geworden. 
Wij hopen natuurlijk van harte dat er de komende 

maanden in de Coronamaatregelen wel enige 
versoepeling zal komen, zodat we elkaar bij de  
geplande activiteiten weer kunnen zien en 

spreken! 
Aangezien het bestuur vorig jaar heeft besloten om 
’t Tredblad alleen nog op een milieubewuste 

manier te gaan versturen zult u het blad dus in het  
vervolg digitaal ontvangen. 
Wij wensen u in elk geval naast veel leesplezier,  

een fijne en groene zomer. 
Geniet van ons mooie Twente en blijf vooral 
gezond! 
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Van onze voorzitter 
 “In de hoop en de verwachting dit in 2020 

voort te zetten.” 

Dit was de laatste zin van mijn bijdrage aan 
ons Tredblad 2019. 

Met zijn allen hebben we, noodgedwongen, er 

een heel ander jaar van moeten maken. 
Voor ons lag in januari 2020 een uitgebreid 

activiteiten overzicht met, naast bekende 

initiatieven, ook een aantal nieuwe activiteiten. 
Vanaf 13 maart 2020, op zondagmiddag, een 

paar dagen voor de nationale boomfeestdag, 

hebben we vrijwel al onze activiteiten moeten 

annuleren. 
In de gemeente Losser zouden, voor het eerst 

weer, bomen en struiken worden geplant, 

samen met de gemeente, scholen en onze 
vereniging. Daarbij ook in de dorpskernen, 

vallende onder de gemeente Losser. Maar 

helaas dat ging niet door en we hopen dit weer 

in te kunnen halen in het najaar van 2021. 
Naarstig zoeken naar wat mocht en nog kon, 

resulteerde dit in de loop van het jaar naar 

aangepaste protocollen en steeds 
vooruitschuiven en uitstel van de meeste van 

onze plannen. 

Het was een verademing toen we voor het eerst in september, met weliswaar maximaal 22 
leden, een ALV konden organiseren. 

Het is mooi om te zien dat we met zijn allen in staat zijn ons aan te passen aan veranderende 

omstandigheden. 

Velen hebben tijdens Corona de natuur ontdekt! Volwassenen en kinderen zijn gaan wandelen 
en fietsen in ons mooie Twente! Ook de rest van Nederland heeft ons gebied ontdekt en 

hebben kunnen genieten van onze prachtige natuur. 

Opvallend is dat velen hebben meegedaan aan het tellen van vogels en insecten etc. 
Men is zich meer bewust geworden van wat de natuur ons brengt en dat dit samen gaat met 

gezondheid. Ook zie je meer mensen bezig met het aanleggen van een moestuin (zoals 

ikzelf). 
Helaas zijn er ook nog steeds bedreigingen die de natuur aantasten, zoals herinrichting van 

landschappelijke gebieden, door deze om te zetten van groen naar rood voor woningbouw en 

industrie. Of in verband met de energie transitie, het plaatsen van windmolens van meer dan 

200 meter hoog. Het kappen van bomen lijkt inmiddels een hobby te zijn geworden van 
gemeenten, provincie, beheerders en eigenaren.  

Het gemak waarmee men 70-80 jarige bomen kapt, met daarbij het argument, “we zetten er 

wel weer een nieuwe boom neer”, resulteert in een boompje met een doorsnee van 15 
cm...dit is m.i. een slechte ontwikkeling. Ook dit zijn zaken waar wij ons als vereniging voor 

willen inzetten. 

Mijn grote wens is dat wij met passie en liefde voor de natuur weer prachtige projecten, 
cursussen, excursies etc. voor jong en oud zullen gaan uitvoeren. 

Met jullie heb ik de verwachting en de hoop, dat we dit werk in 2021 weer kunnen hervatten!   

Rest mij nog iedereen te bedanken voor datgene, dat we in ieder geval nog hebben kunnen 

uitvoeren in 2020. 
Ik nodig jullie allen uit om ons mooie Tredblad 2020 te gaan lezen. 

Met vriendelijke groet, 

Theo von Piekartz 
Voorzitter 
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Algemene Ledenvergadering 2020 
Op de agenda stond 7 april 2020 maar  i.v.m. de Corona-maatregelen heeft de ALV 

plaatsgevonden op 23 september 2020 in Breedwijs, Zuid-Berghuizen, Oldenzaal. Geheel 

Corona-proof en volgens protocol konden we in kleine setting (22 personen) in de grote zaal 
van Breedwijs onze vergadering organiseren. Ook op 1,5 meter was het fijn elkaar weer te 

ontmoeten en te spreken na een lange periode waarin alle activiteiten waren geannuleerd. 

Het was een goed en constructief overleg waarin verschillende zaken konden worden 
afgerond.  

 

Bestuurlijke veranderingen 2020 
Voorjaar 2020 hebben er een aantal verschuivingen plaatsgevonden binnen het bestuur. 

Michiel van Kalsbeek heeft om diverse redenen de functie van penningmeester neergelegd. 

Wil Reinink heeft zich hiervoor aangeboden en zal naast haar functie als bestuurder de functie 

van penningmeester vervullen. Dick van der Meer heeft na meer dan 14 jaar bestuurslid te 
zijn, de functie als bestuurslid beëindigd. Dick blijft actief binnen onze mooie 

natuurvereniging. Eric Klein Leugemors zal als bestuurslid Nel van der Meulen opvolgen en 

naast zijn functie als bestuurder binnen het bestuur de werkgroep Schoolgidsen 
vertegenwoordigen, dit doet hij samen met Harry Roeloffzen. 

Het bestuur is blij met de nieuwe bestuursleden en zij worden van harte welkom geheten 

door de aanwezigen. 

 
Bestuurlijke veranderingen voor 2021 

Theo von Piekartz kondigde aan zijn voorzitterschap in 2021 te beëindigen. 

Hij geeft aan, dat het zijn plan was om dit tijdens de ALV in april 2020, aan de leden te 
vertellen. Het getal 7 spreekt hem aan: 7 mei 2021 wordt hij 70 jaar en hij is dan iets meer 

dan 7 jaar voorzitter. In verband met de Corona ontwikkelingen, moest de ALV 

doorgeschoven worden en is deze mededeling uitgesteld naar de ALV op 23 september 2020. 
Er is nog voldoende tijd om als bestuur/vereniging te anticiperen op deze ontwikkeling. 

Zijn voornemen staat vast, d.w.z. dat hij na 7 mei 2021, met een verlenging tot uiterlijk 7 juli 

2021, zijn voorzitterschap gaat beëindigen. 

 
Diane kondigde aan dat augustus 2021 haar eerste bestuurstermijn erop zit. Ze kan de 

bestuursfunctie Secretariaat en de werkgroep PR & Communicatie moeilijk combineren met 

haar andere werkzaamheden (betaalde baan). Zij geeft aan dat zij een volgende termijn van 
4 jaar niet kan waarmaken en zal voorjaar 2021 aangeven hoe ze haar werkzaamheden gaat 

afbouwen. 

 
Jubilarissen 

Gelukkig kregen we de gelegenheid om tijdens de ALV onze jubilea Lies Eveleens (25 jr.) 

Harry Wender (25 jr.) Jopie Engmann (40 jr.) en Bennie Egberink (40 jr.) even naar voren te 

halen en in het zonnetje te zetten. Theo en Diane hielden afwisselend een korte toespraak en 
er waren bloemen, oorkonde, een IVN -speldje en veel bewondering en applaus voor Lies, 

Harry, Jopie en Bennie. Natuurliefhebbers pur sang! 

 
Verder nam Theo het woord om Dick van der Meer en Michiel van Kalsbeek (was helaas niet 

aanwezig) te bedanken voor de bestuursjaren binnen onze verenging. De betrokkenheid en 

deskundigheid van Dick werd zeer gewaardeerd binnen het bestuur evenals zijn passie voor 
de natuur met als specialisme de bomen. Bloemen en groot dank namens alle aanwezigen. 

Theo dankt Michiel dat het hem in voor ons korte periode als penningmeester, is gelukt om 

een toegankelijk financieel systeem op te zetten, waarmee de vereniging de komende jaren 

prima vooruit kan. Michiel is op zijn thuisadres bedankt voor zijn inzet, hij was blij verrast. 
 

Diane Traanman 
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Bereikmeting 2019/2020 IVN Oldenzaal-Losser e.o. 
Ieder jaar voert het Landelijk IVN een bereikmeting uit over de georganiseerde activiteiten 

van de verschillende afdelingen in dat jaar. Hieronder zie je een overzicht van de gegevens 

die voor deze bereikmeting zijn doorgestuurd naar het Landelijk IVN. Je ziet de gegevens van 
2019 met daarnaast die van 2020. Je kunt zien dat we ondanks de Corona restricties en het 

moeten afblazen van veel activiteiten, nog best wat mensen bereikt hebben. 

 
2019        2020 

excursies:    9   excursies:    6 

deelnemers:   202   deelnemers:   302  
1x Nieuwjaarswandeling  35 pers.  1x Nieuwjaarswandeling   32 pers. 

1x Vroege Vogelwandeling. 30 pers.  4x Fietstocht   30 pers. 

2x Kruidenwandeling  37 pers.  1x Paddenstoelen wandeling 240 pers. 

1x Invasieve Exoten  18 pers. 
1x Excursie Duivelshof  17 pers. 

1x Fietstocht   25 pers.    

1x Paddenstoelen wandeling 22 pers.   
1x Paddenstoelen safari  18 pers. 

  

lezingen en presentaties: 6   lezingen en presentaties: 1 

deelnemers:   151   deelnemers:   30 
1x Tuinvogelworkshop  20 pers.  1x Tuinvogelworkshop  30 pers. 

1x Bijenworkshop   37 pers. 

1x Kruidenworkshop  37 pers. 
1x Amfibieënworkshop  11 pers. 

1x Paddenstoelen   18 pers. 

1x Landschap van Twente 28 pers. 
 

Workshop/cursus/opleiding:3   workshop/cursus/opleiding:1 

deelnemers:   50   deelnemers:   10 

1x Plantencursus   26 pers.  1x Natuurfotografie  10 pers. 
2x Natuurfotografie  24 pers.   

 

open dagen/kraampjes: 1   open dagen/kraampjes: 0 
bezoekers:    5000    bezoekers:    0 

1x Hulsbeekdag   5000 pers. 

 
activiteiten zorg/ouderen:  124   activiteiten zorg/ouderen 15 

deelnemers:   1253   deelnemers:   255 

120x Groene Visite   1213 pers.  15x Groene Visite   255 pers. 

4x Belevingstuin       40 pers  
 

natuur- en landschapsbeheer: 13    natuur- en landschapsbeheer: 8 

deelnemers:   331    deelnemers:   126 
   

Primair onderwijs en BSO 30    Primair onderwijs en BSO 6 

deelnemers:   1462   deelnemers:   192 
1x Herfstproject       400 kids  4x Vullen plantenbak Breedwijs 60 kids 

1x Waterdiertjes project     210 kids  1x Scharrelkids- Doedagen 125 kids 

1x Beestjesproject      300 kids  1x Op zoek naar Topcarnivoor  7 kids 

6x Kikkers in de klas   50 kids 
3x Vullen insectenhotels        50 kids 

2x Bijen in de klas        50 kids 

1x Maken eigen insectenhotel   25 kids 
4x Vullen plantenb. Breedwijs   50 kids 
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1x Wandeling Kalheupink park 25 kids 
3x Op zoek naar Topcarnivoor   20 kids 

1x NL-Doet  insectenhotels 25 kids 

4x Scharrelkids-Doedagen 200 kids 

1x Boomfeestdag        23 kids 
1x Dag van de Aarde  34 kids 

 

Voortgezet onderwijs:  2   Voortgezet onderwijs:  0 
deelnemers:   41   deelnemers:   0 

1x Boomfeestdag   11 pers. 

1x Brugklas insectenhotels 30 pers. 
 

deelname Landelijke campagnes   deelname Landelijke campagnes 

Slootjesdagen   55 deelnemers Slootjesdagen   0 

Modderdag    0   Modderdag    0 
Fête de la nature   0   Fête de la nature   0 

Natuurwerkdag   68 deelnemers Natuurwerkdag   0 

Buitenlesdag   0   Buitenlesdag   0 
Herfstcampagne   58 deelnemers Herfstcampagne   240 

 

bijzondere gebeurtenissen/activiteiten  bijzonder gebeurtenissen/activiteiten 
- Nieuwe schoolprojecten basisonderwijs,  - IVN Oldenzaal-Losser is o.a. Global Goal 

 “kikkers in de klas” en “op zoek naar de     nr. 15 “Leven op het land”  

   topcarnivoor van Boerskotten.   - Provinciale campagne “ Iedereen een 

- Route-app, IVN Oldenzaal-Losser e.o.      boom” heeft de Groene Loper 
  heeft inmiddels 11 routes in de app staan.    110 bomen uitgedeeld. 

- Routenetwerken Twente en IVN        

Oldenzaal-Losser hebben een nieuw 
infopaneel tot stand gebracht over het 

Natuurpad en de Bomenroute. 

 
PR & Communicatie in hoofdlijnen.  PR & Communicatie in hoofdlijnen. 

- 43 persberichten activiteiten 2019    - 17 persberichten activiteit/verhaal 2020 

- 8 redactionele artikelen (activiteiten)  - 2 redactionele artikelen (activiteiten) 

- 730 vrienden op Facebook, 107 eigen berichten - 850 vrienden op Facebook, 104 eigen  
berichten 

- 170 volgers op Instagram, 35 eigen berichten - 280 volgers op Instagram, 40 eigen 

berichten  
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Werkgroep bomen 
Een kort verslag omdat om bekende redenen veel activiteiten in het afgelopen jaar 

geen doorgang konden vinden. 

 

Omdat onze werkgroep uit twee personen bestaat, Dick en Dirk, was het toegestaan 
om samen op pad te gaan met natuurlijk wel inachtneming van de anderhalve meter 

afstand. Van onze contactpersoon bij de gemeente Oldenzaal, Ronnie Beuvink, kregen 

we vele keren de aanvraag digitaal, telefonisch of op papier inclusief situatiekaart 

toegestuurd met de vraag de kapaanvragen c.q. kapvergunningen te beoordelen 
en te voorzien van ons advies. Dick koppelde dit terug aan Ronnie. 

 

 
De eikenprocessierups 

 
Het plan van aanpak van de gemeente ter bestrijding van de EPR  

(eikenprocessierups) is in de loop van het jaar ten uitvoer gebracht. Vroeg in het 

voorjaar zijn op de meest kwetsbare plaatsen de bomen ingespoten met nematoden, 

aaltjes die parasiteren op de rups. Het meest ingrijpende onderdeel van de aanpak 

was o.a. de kap van 99 zomereiken. Dat hakte er behoorlijk in! We kregen  hierover 
vragen vanuit de bevolking, waarna de gemeente er toe overging om de aanpak van 

deze bestrijding door een herhaalde publicatie in “de Glimlach” toe te lichten. Waar 

gekapt wordt moet ook weer nieuw geplant worden. We kregen een overzicht van de 

gemeente met daarin het voorstel waar de nieuw te planten bomen een plekje zouden 
kunnen krijgen. Daar mochten wij over meedenken. Deze rondes hebben we gemaakt 

en onze bemerkingen doorgegeven. Van herplant van zomereiken was uiteraard geen 

sprake!  

Of het toeval is of niet, de overlast van de EPR was afgelopen jaar duidelijk minder of 
zelfs helemaal niet meer merkbaar. Als het echt niet anders kon werd alsnog het 

middel Xentari ingezet.  

 

Veel bomen, zoals berken hebben door de droge zomers de geest gegeven, herplant 

vindt plaats met bomen die beter tegen een droog klimaat bestand zijn. 
 

In de Vestingstraat wordt flink gewerkt aan de uitvoering van de herinrichting van het 

Singelplan. Hoewel wij ons altijd erg betrokken voelden bij het singelplan horen wij 
hierover nu echter niets meer.  Volgens plan moet er voldoende groen terug komen 

en daar vertrouwen we dan ook op. 



Jaarverslag 2020            10 

 

De Oosterse plataan 
in het Kalheupinkpark 

blijkt een sterke boom 

te zijn. Ondanks de 

binnenbrand van 
december 2018 oogt de 

boom gezond; wel zijn 

er het afgelopen jaar bij 

een storm een paar 
enorme zijtakken en 

ook de kruin 

gesneuveld. Deze waren 

door de brand 
ondermijnd. Jammer 

voor de evenwichtige 

vorm van wat de 

mooiste boom van 

Oldenzaal placht te zijn. 
 

 

Per email of telefonisch krijgen we regelmatig vragen over kapaanvragen. Meestal uit 

Oldenzaal zelf maar ook vanuit de gemeente Losser. In dit laatste geval zijn we niet ter 
zake kundig en kunnen we niet helpen. Het zou mooi zijn als we naar één van onze 

leden in Losser konden verwijzen.  

 

Bespreking concept-beplantingsplan bomen met de Gemeente Oldenzaal 
Op donderdag 15 oktober 2020 hebben wij- Eric Klein Leugemors en Harry Roeloffzen- 

op uitnodiging van de gemeente deelgenomen aan een digitale bespreking van het 

concept-beplantingsplan bomen in 2020. De gemeente heeft in totaal 100 bomen 

gekapt o.a. vanwege de eikenprocessie rups en heeft herplantingsplicht. Het 

conceptplan geeft voor elke wijk in Oldenzaal aan waar zij bomen maar ook 
bosplantsoen willen gaan planten.  

De lijst van voorgestelde bomen is mooi divers . Bij het omvormen tot bosplantsoen 

worden zelfs 21 verschillende boom /struiksoorten voorgesteld. Wat de bomen in de 

wijken betreft zien we ook een grote diversiteit zowel in soorten als wat betreft 
boomvorm, hoogte en grootte .Ook staan er niet veel water minnende soorten op. De 

laatste zomers hebben geleerd dat we toch naar een vegetatie zoals in midden en zuid 

–Europa toe moeten gaan. Gelukkig staan er ook geen soorten die heel ziektegevoelig 

zijn op de lijst . 
Het is een nuttige bespreking geweest en voor komend jaar worden wij opnieuw 

uitgenodigd.  

De gemeente gaat ook komend jaar flink investeren (20.000 euro) in biodiversiteit.  

Een prima ontwikkeling.  
 

Dick en Dirk 

Harry en Eric 

 

 
 

Oosterse plataan in het Kalheupinkpark 
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Werkgroep educatie 
Veel gecanceld 

In 2020 had de werkgroep educatie een vol programma met 

o.a. een groencursus van 9 bijeenkomsten.  
Deze groencursus zat in no-time vol en er was zelfs een 

wachtlijst. Helaas gooide Corona roet in het eten. Twee 

weken voor de start van de cursus werd de lock-down 
afgekondigd waardoor alles moest worden geannuleerd. De 

deelnemers werden op de hoogte gesteld en het geld werd 

terug gestort. Misschien kan de cursus dit jaar wel doorgaan 
(met dezelfde deelnemers).  

 

Ook de workshop “Wilde bijen”, de workshop “Waterbeestjes” 

voor de schoolgidsen, de excursie door het Elfterheurne, de 
lezing “De eetbare diervriendelijke tuin”, de terugkom avond 

van de plantencursus van vorig jaar, de excursie “Bijzondere 

wilde planten”, de vierdelige paddenstoelencursus, de 
workshop “Uilen van Twente” en de lezing “Het Twentse 

landschap” zijn allemaal niet door gegaan.  

N.a.v. de activiteiten die niet door zijn gegaan zijn er wel 

enkele mooie artikelen door leden van onze werkgroep 
geschreven. O.a. over de bijentelling, het Elfterheurne en 

biodiversiteit in je eigen tuin. 

 
Het programma van dit jaar is dan ook voor een groot deel gelijk aan dat van vorig jaar. We 

hopen dat er dit jaar veel activiteiten wel door kunnen gaan. 

De enige activiteit die in 2020 wel is doorgegaan is de workshop vogels. 
Mariska Damink 

 

Workshop Tuinvogels 

Op 24, 25 en 26 januari 2020 was weer de Nationale 
Tuinvogeltelling. In het kader hiervan organiseerde 

IVN Oldenzaal-Losser e.o. een tuinvogel workshop. 

Deze workshop werd op 22 januari in de Stakenboer 
gegeven door Erik Hurkens en Irene Christenhusz van 

IVN Oldenzaal-Losser e.o.  

Vogels zijn er altijd en overal. Maar welke soorten zijn 
het? Hoe herken je ze? Wat is bijvoorbeeld het verschil 

tussen een koolmees en een pimpelmees? En tussen 

een boomklever en een boomkruiper? Hoe herken je 

het winterkoninkje, de heggenmus en de huismus? 
Natuurlijk kun je ook van vogels genieten als je niet 

weet hoe ze heten. Maar door ze te leren kennen 

beleef je de natuur in je tuin nog intenser. 
 

Op zeer boeiende wijze, met behulp van mooie foto’s, 

werden de deelnemers ingewijd in het leven van de vogels in hun eigen tuin. Ook het 
instellen en het gebruik van de verrekijker werd uitgelegd.  

De workshop was geschikt voor elke beginnende vogelliefhebber. Ook voor mensen die mee 

willen doen aan de Nationale Tuinvogeltelling, maar nog niet alle soorten in hun tuin 

herkennen was dit zeker een leuke en nuttige workshop. Alle deelnemers kregen een handige 
tuinvogelzoekkaart. De opkomst was met 24 deelnemers goed te noemen.  

Erik Hurkens  

Cursusboek van de geheel 

vernieuwde groencursus 

Pimpelmees 
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Groene visite 
Groene Visite? 

De Groene Visite laat de ouderen via de 

zintuigen (zien/horen/ruiken/voelen) 
herinneringen ophalen en zo een mooi moment 

beleven. “We brengen de natuur van buiten 

naar binnen”.  
We hebben de beschikking over 4 “seizoen-

koffers”, een boerderij koffer en een “reis door 

Twente” koffer. De koffers zijn gevuld met 
foto’s van de natuur en (seizoensgebonden) 

materialen zoals schaatsen, wanten, 

vogelnestjes, schelpen, boerderijdieren en een 

boek met vogelgeluiden. Ook maken we 
gebruik van verse producten zoals bloeiende 

takken, bloemen, groenten en vruchten.  

 
Voor wie is de Groene Visite? 

We richten ons op ouderen met geheugen 

stoornissen (dementie) die in een 

zorgcentrum/zorgboerderij wonen of deze 
bezoeken (dagopvang). In de praktijk nemen 

ook ouderen met somatische (lichamelijke) 

problemen aan onze visites deel. 
 

Enkele cijfers 

In 2014 zijn we begonnen met de 
voorbereidingen. In 2015 hebben we 34 visites 

afgelegd en in de jaren erna zijn het er steeds 

meer geworden. In 2020 waren er al ruim 100 

visites gepland. Helaas zijn er door de gevolgen 
van de Corona uitbraak maar 25 van 

doorgegaan. Deze hebben bij 7 organisaties, 

verdeeld over 14 locaties, plaatsgevonden. 
Gemiddeld zijn er per keer 8 cliënten aanwezig 

geweest, samen met veelal 2 

activiteitenbegeleiders / verzorgenden / 
stagiaires / vrijwilligers van de instellingen. 

Vanuit het IVN gaan we altijd met 2 personen 

naar een Groene Visite. 

We hebben met 14 enthousiaste IVN 
vrijwilligers de visites verzorgd. Het aantal 

visites per vrijwilliger varieerde dit jaar van 1 

tot 10. Er hadden zich een 4-tal nieuwe 
vrijwilligers aangemeld waarvoor we een 

inwerkschema hadden gemaakt. Maar helaas 

kon dit niet uitgevoerd worden. 
Ook de geplande deskundigheidsbevordering / 

uitwisseling van ervaringen is dit jaar niet 

doorgegaan. 

Alle zintuigen worden gebruikt... 

Seizoenskoffer 
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In de zomerperiode hebben we bij alle 
deelnemende groepen een kleine attentie, 

in de vorm van fleurige ansichtkaarten  

(400 kaarten) afgegeven bij alle 

instellingen. Hiermee wilden we de 
bewoners en de zorgmedewerkers een hart 

onder de riem steken en laten weten dat 

we hen niet vergeten zijn. 
 

Toekomst? 

Het is nog onduidelijk hoe de Corona 
pandemie zich zal ontwikkelen en wanneer 

we weer bij de diverse organisaties aan de 

slag kunnen. Belangrijk hierbij is dit 

zorgvuldig op te starten, kijken wat bij de 
diverse organisaties mogelijk is en 

daarnaast rekening te houden met onze eigen vrijwilligers. De meesten van ons behoren tot 

de risicogroep. 
 

 
De natuur komt naar binnen met de Groene visite 

 

Theo von Piekartz en Joke Elsten 

  

Een zomergroet van IVN Oldenzaal-Losser e.o. 
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Hulsbeek 
Routenetwerken Twente en IVN 

Oldenzaal-Losser e.o. hebben samen 

een infopaneel tot stand gebracht over 
het Natuurpad en de Bomenroute. Dit 

infopaneel staat op het Toeristisch 

Overstappunt (TOP) op parkeerplaats 
P2, vlakbij Erve Hulsbeek. Het is daar 

in april 2020 geplaatst. Over deze 

plaatsing is een artikel verschenen in 
de Glimlach van Twente. 

 

Op het bord wordt verteld over de 

verrassende veelzijdigheid van Het 
Hulsbeek, de afwisseling in landschap: 

hei, bos, coulisselandschap, de 

Springertuin bij Erve Hulsbeek, de beek 
en de grote vijvers. Elk seizoen 

genieten, zelf of met (klein)kinderen.  

Mede door de Corona-maatregelen zijn 

de Bomenroute en het Natuurpad door 
heel veel mensen gelopen. Daarbij 

hoorden we enthousiaste reacties: “Ik 

woon hier mijn hele leven al en ben 
over paadjes gekomen, waar ik nog 

nooit geweest was.”. 

De folder van de Bomenroute en het 
Natuurpad is zoveel opgehaald en 

gebruikt dat een nieuwe oplage nodig 

was. Met steun van Villapark Eureka 

zijn er weer enige duizenden gedrukt. 
 

De Hulsbeekdag van 2020 kon helaas niet doorgaan. Als doekje voor het bloeden is het IVN-

verhaal in diverse afleveringen op de facebook pagina in woord en vooral beeld verteld. Er 
verscheen hierover ook een artikel in de Glimlach van Twente. 

 

 
 

Infopaneel voor de bomenroute en het natuurpad 

Salamander 
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Kikkers ... 

 

Samen met Routenetwerken Twente zijn diverse achterkanten van fietsroutepanelen voorzien 
van foto’s en verhalen. Twee panelen in Het Hulsbeek laten de fietsers en wandelaars zien 

hoe mooi en gevarieerd natuurgebied Het Hulsbeek is. Buiten Het Hulsbeek is bij de 

Jufferbeek eveneens een fietsroutepaneel met IVN-bijdrage geplaatst met aandacht voor de 

ecologische verbindingszone daar. 
 

           
De fietsroutepanelen waaraan IVN een bijdrage heeft geleverd 

     
Wilbert Kallenberg 
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Werkgroep Kruidentuin 

Ook in 2020 heeft de werkgroep de kruidentuin bij het Verpleeg- en Verzorgingshuis van de 

Zorggroep St. Maarten in Losser onderhouden. 
Onze gezamenlijke start om de tuin voorjaarsklaar te maken ging dit jaar niet door. 

 

Op momenten gingen we 
alleen of met twee 

personen aan het werk.  

In juni konden we weer 
volgens rooster werken. 

De droogte was soms wel 

een probleem. 

Onze jaarlijkse tuinenreis 
kon ook niet doorgaan. 

In plaats daarvan zijn we 

in groepjes elkaars tuinen 
gaan bekijken, wat ook 

heel boeiend was! 

Begin november hebben 

we het tuinseizoen 
afgesloten. Ondanks alle 

beperkingen heeft de tuin 

er steeds mooi bij gelegen. 
 

 
Ondanks Corona zijn de werkzaamheden doorgegaan (Corona-proof uiteraard) 

 

 
Carla Oostrik  

De kruidentuin ligt er mooi bij 
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Landschapsbeheer 
Die zaterdag 14 maart 2020 zal ik niet snel vergeten! NL-Doet had landelijk alle activiteiten 

afgeblazen, helaas. Geen publieksactiviteit dus, toch zijn we met een aantal mensen aan de 

slag gegaan zonder vooraf aan de koffie te gaan. Iedereen zou zijn eigen hapje en drankje 
meenemen. En natuurlijk de 1.5 meter in acht nemen. De vlindertuin bij de Stakenboer had 

een opknapbeurt nodig. Er werd geplagd met een machientje en de schop, grond los gekrabd 

en weer ingezaaid. Ook werden een aantal paaltjes geplaatst om te zorgen dat de 
overijverige mensen van de gemeente niet te veel weg maaien. Verder werd er gesnoeid en 

geharkt. Het liep tegen half één en toen was er toch nog koffie! Eind goed al goed, of toch 

niet? Het bericht kwam dat alle horeca om zes uur moest sluiten. Dit was het onderwerp van 
gesprek toen ieder richting huis ging. 

 

   
Landschapsonderhoud op het Hulsbeek 

   
In januari is er op de Duivelshof gewerkt, heidebeheer, zaag en sleepwerk. Ook op het 
Hulsbeek zijn we op bezoek geweest, begin februari. De Springertuin en ook de heuvel 

kregen een flinke opknapbeurt. 

 
Voor ons een nieuwe werkplek was de Rododendronlaan waar we (hoe kan het anders) de 

rhodo’s hebben afgezet op ongeveer een halve meter, zodat ze weer mooi kunnen uitlopen. 

Dit allemaal onder begeleiding van Jan Oldekamp. Om een uur of half elf koffie in de 

personeelsruimte van de Wilmersberg, wel eerst onze smerige schoenen uitrekken natuurlijk.  
Heerlijk in het zonnetje zijn we tot aan ongeveer half één doorgegaan. Na afloop werden we 

uitgenodigd in het luxe restaurant waar we ons de soep heerlijk hebben laten smaken. 

 

   
Aan de slag in de Rododendronlaan 

   
De Coronaregels werden steeds strenger. Er kwamen gedragsprotocollen en 

publieksactiviteiten zoals de Hulsbeekdag en ook de nationale Natuurwerkdag werden 

afgelast. 
 

In september is er samen met EnHOe en Natuurmonumenten gehooid in de beekdalen bij 

Middelkamp, Coronaproof met ongeveer 25 mensen. Ondertussen werden alle gereedschap 
depots van Landschap Overijssel gesloten zodat er geen gereedschap meer beschikbaar was. 

Alles ligt stil. Maar hopelijk is dit een stilte voor de storm, wordt er flink doorgeprikt en de 

maatregelen afgeschaald.  
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Hooien bij Erve Middelkamp 

  

   
Park Stakenkamp 

   
We kunnen hopelijk weer na de vakantie mooie, gezellige, leerzame en zinvolle werkdagen 

beleven in onze prachtige maar ook zo kwetsbare natuur. 

Ik kijk uit naar onze volgende ontmoeting . 
 

Fokke Flapper 
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Milieugroep 
Mede ook vanwege Corona, vonden er dit jaar geen reguliere gezamenlijke bijeenkomsten  

plaats. Hetzelfde geldt voor het vorig jaar afgesproken standaard gemeentelijk overleg in 

voor- en najaar.   
Desalniettemin, er waren wel  contacten onderling en met gemeente. Centraal thema is altijd 

het bevorderen van biodiversiteit. 

 
Omvorming groen / eikenprocessierups: Belangrijkste thema hier was het ontwikkelen 

van een kapplan en het daarbij behorende  plan tot herplant. Opzet hiertoe werd besproken 

in het begin van het jaar, nadere uitwerking  (herplant), in het najaar. Dit bevatte niet alleen 
individuele herplant, maar ook uitbreiding van bosplantsoen. Via ZOOM was er groepsoverleg  

met diverse betrokkenen. Aansluitend was er gelegenheid in detail op de voorgestelde 

plannen te reageren. Zie hiervoor verslagen van bomengroep. 

 
Rupsenbestrijding: Bevordering van 

biodiversiteit, zoals vooral rond eiken 

minder vaak maaien, was hiervan een 
belangrijk onderdeel. Hopelijk leidt dit ook 

tot een grotere acceptatie door de burgerij 

van minder strak onderhouden groen. 

Onze belangrijkste bijdrage hier is en blijft 
het benadrukken van de natuurlijke 

bestrijding.  Ook aan de orde kwam de 

nutteloosheid van het afplakken van 
bomen met plastic. 

Het plan 2021 bevat positieve zaken, 

‘biodiversiteit is de lange termijn oplossing’. Daarnaast wordt er echter ook een ‘experiment’  
gedaan met het gebruik van het (weliswaar biologisch) gif XenTari (dit naast het gebruik van 

nematoden). Dit is mogelijk effectiever, maar doodt ook meer andere insecten dan alleen de 

rups. Hoe dit experiment nieuwe wijsheid op gaat leveren is ons niet duidelijk geworden.  
 
Welzijnsommetjes: Verdere inrichting van het ommetje ‘Graven Es’ en bewegwijzering via 

routenetwerk Twente (contacten via Wilbert) waren de belangrijkste ontwikkelingen.  

Onderweg tijdens het welzijnsommetje op de Boerskotten 

 

Theo Valkering, Dick van der Meer, Gerrit Ruiter 

De koolmees eet ook eikenprocessierupsen 
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Natuurgidsen werkgroep 
Fietsexcursies in september 

Vier keer met de fiets erop uit. 

Het is september 2020, een mooie zomer is voorbijgegaan in een soort roes, onwerkelijk door  
Corona met alle beperkende maatregelen.  

We mogen eindelijk weer wat organiseren, maar wel voorzichtig.  

De groepsgrootte moet beperkt blijven, dus laten we dan maar wat vaker op stap gaan met 
een klein groepje.  

Er moest ook een achterrijder mee i.v.m. de verkeersveiligheid.  

Alle vier de zondagen van september zijn we vertrokken bij de Wilmersberg voor een 
fietsexcursie door het gevarieerde landschap van Twente, in de omgeving van Oldenzaal en 

Losser in het bijzonder. Alsof de goden ons goed gezind waren hebben we geen druppel 

regen gehad.  

De kosten waren € 3,00. Voor IVN-leden was de deelname gratis. In totaal hebben ongeveer 
25 mensen meegereden.  

 

Na de laatste excursie gingen in oktober weer beperkende maatregelen in i.v.m. Corona.  
Ik was blij dat ik de fietsexcursies heb kunnen houden.  

Bij deze nogmaals dank aan de achterrijders Robert Arends, Hein Boeve, Dick van der Meer 

en Carlien Oldekamp.  

 
Beschrijving van de tocht 

Vanaf de Wilmersberg eerst over de waterscheiding van Regge en Dinkel naar de ‘preekstoel’ 

waar je op een schilderijtje nog kunt zien hoe magnifiek het uitzicht vroeger was. Als je de 
moeite neemt de bult te beklimmen kun je in de verte Gildehaus en het slot van Bad 

Bentheim zien liggen. Op de voorgrond priemt de kerkspits van De Lutte boven de bomen uit.  

Dan langs het brongebied van de Stakenbeek bij het Kruisselt naar het koepeltje met alweer 
een mooi uitzicht: in de verte is Ootmarsum te zien met links daarvan de weilanden van de 

Ageleres op de flanken van de Kuipersberg.  

Oppassen bij de scherpe bocht naar de Alleeweg, na een regenbui ligt er altijd veel modder 

en grint. Lekker naar beneden suizen tot het bruggetje van de Rossumerbeek. Daar hebben 
ze de bodem verhoogd om de verdroging van het omliggende bos tegen te gaan.  

Bij ’t Harbert genieten we van het mooie uitzicht over het dal van de Hoge Lutte en van de 

enorm dikke eik die daar al wel 250 jaar staat, daar word je stil van.  
Bij het Steïpad staat de pas 6 jaar oude ligboxenstal van boerderij de Reuver. Er staan nu al 

geen koeien meer in, want boerderij en land zijn gekocht door Natuurmonumenten. De berg 

afgegraven leem die ernaast lag is bijna helemaal weg om de beken in de omgeving te 
verhogen.  

Als we over de Hoge Kaviksweg rijden kun je Duitsland zien liggen.  

Na de afslag op de Hanhofweg stoppen we bij de kar met zandsteen. Wat een gezeul moet 

dat zijn geweest om al die stenen naar Oldenzaal te krijgen voor de Plechelmus.  
Langs de Hanhofweg staan mooie houtwallen met knotwilgen en wat verderop met 

elzenhakhout.  

Bij de Lutterzandweg gaan we niet naar het paviljoen maar over de Olthuizer es, een mooi 
open stuk land waar vroeger op de akkers rogge werd verbouwd. Aan de randen liggen oude 

grote boerderijen. Mooi is dat je in Twente nog op veel plaatsen over het erf mag rijden.  

Aan de andere kant van de es komen we op de Beverborgsweg, bij het verdeelwerk van de 
Dinkel en het Omleidingskanaal. Toen hier de waterbalgstuw is gemaakt kreeg men het 

waterbeheer goed in de vingers, dat was nog niet eens zo lang geleden, in 1999.  

Oei, het is al laat, we hebben zo vaak stil gestaan dat we nu voort moeten maken. Naar het 

paviljoen bij de Dinkel voor een korte sanitaire stop. Bij het strandje van de “Greune stet” (de 
groene staart) kun je de voortgaande erosie zien van de meanderende Dinkel. Mooi zijn daar 

ook de vliegdennen in het stuifzand die grillig zijn uitgegroeid. Door het Lutterzand over de 

autobaan richting de Poppe, en dan binnendoor over het fietspad dat bij hoog water van de 



Jaarverslag 2020            21 

Dinkel vaak afgesloten is. Verder naar het Arboretum en weer terug naar de Wilmersberg. 
Laatste stop bij boerderij de Monninkhof die al in de 9de eeuw daar stond.  

Het is maar goed dat we een beetje doorgefietst hebben het laatste stuk, zo is iedereen toch 

nog mooi op tijd thuis voor de rest van de zondag. 

  
Erik Hurkens 

 

Paddenstoelensafari in het arboretum 
Op zondag 11 oktober werd een traditionele activiteit van voormalig IVN Losser weer in ere 

hersteld. Er werd een paddenstoelensafari georganiseerd in het Arboretum Poortbulten. Dit is 

een activiteit waarbij er bordjes bij de paddenstoelen worden gezet. Bezoekers kunnen dan 
zelf rondlopen door het arboretum en de informatie op de bordjes lezen. Volledig Coronaproof 

dus volgens de regels die in oktober golden. Normaal gesproken zou er ook nog een 

informatiestand van het IVN zijn, maar er is voor gekozen dit i.v.m. de Corona niet te doen. 

 
De bordjes waren tijdens de winter en lockdown geheel vernieuwd en ge-updated. 

Paddenstoelen veranderen best vaak van wetenschappelijke naam omdat met DNA-

onderzoek wordt aangetoond dat ze toch bij een andere familie horen. De Nederlandse naam 
blijft dan wel gelijk, maar de Latijnse wordt anders. En door onderzoek ontdekt men steeds 

meer over paddenstoelen. Soorten waarvan eerder gedacht werd dat ze saprotroof waren en 

dus van dood materiaal (strooisel, bladeren, takjes, dennenappels enz.) leefden, blijken toch 
ook mycorrhizas te vormen (dit is een soort verbinding tussen de boom en schimmel waarbij 

de schimmel suikers van de boom krijgt en de boom voedingszouten en water van de 

schimmel). Deze nieuwe informatie is op de bordjes aangepast en ze zijn voorzien van eigen 

foto’s. Bovendien zijn er enkele A3 borden gemaakt met algemene informatie over 
paddenstoelen. Zowel voor volwassenen als voor kinderen. 

 

In de week voor de paddenstoelensafari heeft de paddenstoelenwerkgroep Twente (NMV) hun 
wekelijkse inventarisatieronde in het arboretum uitgevoerd. Vervolgens zijn Marianne en 

Mariska zaterdags met enkele leden van de werkgroep natuurgidsen rond gegaan om aan te 

geven welke paddenstoelen waar stonden. Op zondagochtend zijn de bordjes bij de soorten 
gezet. Er wordt geschat dat er zo’n 240 bezoekers zijn geweest en dat is helemaal niet zo 

slecht in deze Coronatijden. 

 

Mariska Damink 
 

   
Enkele van de A3 informatieborden die her en der in het arboretum hingen 
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Werkgroep PR & Communicatie 
2020, Een jaar waarin alles anders was! 

De planning was gemaakt, het beloofde een druk jaar te worden. 

Een volle activiteitenagenda en uitdagende projecten zoals de 
‘Groencursus’ waren al in ontwikkeling. Landschapsbeheer was volop 

in actie en onze jaarlijks terugkerende nieuwjaarswandeling was 

weer een gezellig samenzijn. De ‘Groene Visite’ winter koffer werd 
volop ingezet om dementerende ouderen een mooi moment te laten 

beleven. Op zoek naar de topcarnivoor en de Scharrelkids ‘Winter’ 

waren leuke activiteiten voor de kids en de workshop Tuinvogels in 
het kader van de Nationale Tuinvogeltelling was goed bezocht. Op de 

valreep kon de workshop ‘Natuurfotografie’ nog plaats vinden. De 

flow waarin we zaten stopte zoals iedereen weet halverwege maart, 

we stonden door de lockdown plotseling stil als vereniging, en 
moesten alle geplande activiteiten i.v.m. de Corona-maatregelen 

annuleren tot nader order.  

In maart kwam de vraag: hoe gaan we nu verder met onze activiteiten? 
De werkgroepen zijn gaan omdenken en kwamen tot creatieve oplossingen. Er werd een 

natuurquiz gemaakt voor Sociale Media, een natuurfotowedstrijd met als thema lente. De 

Hulsbeekdag kwam nu in verhaal voorbij. Geen vroege vogels spotten, maar wel een mooi 

verhaal over de (kool)mees. De Nationale Bijentelling zoemde voorbij en wilde kruiden ruiken 
en proeven ging niet, maar we kregen wel een heerlijk recept voor madeliefkoekjes. De 

natuur rond Elfterheurne gingen we beleven in woord en beeld en ‘Meer biodiversiteit in je 

achtertuin’ was een mooie uitdaging voor alle bewoners van Oldenzaal en Losser. Er zijn 
verhalen geschreven over de basisschoolprojecten en ook speciale onderwerpen zoals b.v. de 

Cichorei kwam aan bod. 
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Pas in september konden we weer 

langzaamaan beginnen, natuurlijk alles 

Corona-proof! Natuurwerkochtenden, 
Burendag, landschapsexcursies op de fiets 

‘Over de stuwwal van Oldenzaal naar de 

Dinkel en terug’, de ALV en ook de 
paddenstoelenwandeling in het Arboretum 

kon doorgaan. Hieronder de link naar een 

videoreportage van Twente FM. 

 

https://www.twentefm.nl/.../op-
paddenstoelenjacht-in... 
 
Welke acties waren er nog meer in 2020? 

 

Nieuw infopaneel Natuurpad en Bomenroute Het Hulsbeek. 

 
Meer info op onze website: 
Nieuw Infopaneel | IVN 

 

 

 

 

Global Goals  

IVN Oldenzaal-Losser e.o. is o.a. Global Goal nr.15  
“Leven op het Land” 

 

Meer info op onze website 

Global Goals | IVN 

 

 

Vanuit de provinciale campagne  

‘Iedereen een boom’ 

 
Meer info op onze website 

Iedereen een boom | IVN 

 

 

 

 

Kortom: Ruud en ik hebben het afgelopen jaar als PR-werkgroep echt niet zonder werk 

gezeten!      En waren blij verrast dat we zoveel initiatieven konden plaatsen op de website en 

op Sociale Media. Ook de Tubantia, Week van Losser en De Glimlach namen onze ingezonden 

stukken op.  

Op Facebook hebben zich 120 nieuwe vrienden bij ons aangesloten en op Instagram hebben 

we 100 volgers erbij gekregen. De website is up-to-date gehouden. De plaatsgevonden 
activiteiten staan onder het kopje ‘activiteitenarchief’ Activiteitenarchief | IVN. Alle andere 

activiteiten zijn te lezen onder het kopje ‘Nieuws’ Nieuws | IVN . Op Facebook hebben we 104 

eigen berichten kunnen plaatsen en op Instagram 40, deze zijn aangeleverd door 
werkgroepen of individuele leden. Mochten jullie leuke natuurweetjes of verhalen hebben, 

mail ze naar: info.ivnoldenzaallosser@gmail.com en wij plaatsen het op Sociale Media van 

IVN Oldenzaal-Losser e.o. 
 

Ruud Spiering en Diane Traanman 

https://www.twentefm.nl/nieuws/63124/0/op-paddenstoelenjacht-in-poort-bulten.html?fbclid=IwAR3-UeMFSP_ZPgHZRlsu_0LRBuptzxNrunEjwiS2bfPTHqRA3tcUcIe3FFU
https://www.twentefm.nl/nieuws/63124/0/op-paddenstoelenjacht-in-poort-bulten.html?fbclid=IwAR3-UeMFSP_ZPgHZRlsu_0LRBuptzxNrunEjwiS2bfPTHqRA3tcUcIe3FFU
https://www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo/nieuws/nieuw-infopaneel
https://www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo/nieuws/global-goals
https://www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo/nieuws/iedereen-een-boom
https://www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo/activiteitenarchief
https://www.ivn.nl/afdeling/oldenzaal-losser-eo/nieuws
mailto:info.ivnoldenzaallosser@gmail.com
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Scharrelkids 
Dit jaar hebben we maar 1 keer een Scharrelkids Doe-dag kunnen organiseren.  

Deze worden normaal gesproken 1 keer per seizoen in het arboretum Poort-Bulten gehouden 

en worden druk bezocht. Door Corona hebben we dit jaar alleen de winter editie kunnen 
houden. 

 

Er was een overweldigende opkomst: 90 kinderen, samen met ouders/grootouders mochten 
we verwelkomen die samen de natuur gingen  ontdekken en beleven. 

Tijdens de Scharrelkids Doe-dagen is ook de bijenstal geopend waar verteld wordt wat bijen 

zoal doen door het jaar heen.  

 
In de WINTER hadden we geweldig weer en konden we alles buiten doen in het zonnetje. 

Braakballen van uilen uitpluizen is altijd een geweldige activiteit. Iedereen lekker speuren 

naar botjes om te kijken wat de uil gegeten heeft. Er was een speurtocht en je kon broodjes 

bakken boven een vuurkorf. Lekker met chocolademelk. Aan de vogels werd ook gedacht. Er 
konden voederbakjes van ijsstokjes gemaakt worden en hangers met vogelvoer. Leuk om 

thuis een voederplek te maken. Natuurlijk was ook de bijenstal open. Hier kon je ontdekken 

hoe bijen overleven in de winter. 
 

Het was ook dit jaar weer een zeer geslaagde Scharrelkids Doe-dag. Met een enthousiaste 

groep vrijwilligers kijken we er met trots op terug en zijn we ons heel voorzichtig aan het 
afvragen of we binnenkort weer kunnen opstarten met een volgende  Scharrelkids. 

 

Het is een uitdaging om steeds iets nieuws te verzinnen maar we hebben nog ideeën genoeg. 

Niet één Scharrelkids Doe-dag is hetzelfde. 
 

Tot de volgende Scharrelkids!  

Namens de Scharrelkids werkgroep, 
Ingrid Christenhusz 
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Werkgroep schoolactiviteiten 
Dit kalenderjaar 2020 zijn nagenoeg alle activiteiten niet doorgegaan. Twee activiteiten 

hebben nog wel plaatsgevonden: Geocaching met groep 7/8 basisschool de Leemstee en het 

verzorgen van de plantenbakken en de border bij het Breedwijs gebouw in Zuid-Berghuizen 
met groep 5 leerlingen. 

 

Geocaching met groep7/8 leerlingen “Op zoek naar de topcarnivoor in Boerskotten” 
Samen met groepjes leerlingen van groep 7 en 8 

van de basisschool de Leemstee zijn Eric Klein 

Leugemors en Harry Roeloffzen in januari op 
zoek geweest naar de topcarnivoor in 

Boerskotten.  

In een voorbereidende les krijgen de leerlingen 

instructie over het kompas en over geocaching. 
Geocaching is een buitensport en spel waarbij 

gebruik wordt gemaakt van een gps-ontvanger 

(of telefoon met deze functie) om ergens ter 
wereld een zogenoemde cache (verstopplaats) 

te vinden. Schat zoeken m.b.v. je telefoon en 

opgegeven coördinaten waar de schatten zich 

bevinden. 
Verder leren de leerlingen een aantal begrippen  

zoals: ecosysteem, voedselketen, voedselweb, 

producenten, consumenten en reducenten.  En 
natuurlijk wordt uitgelegd wat een topcarnivoor is. 

 

De 1e les sluiten we af  met het zoeken naar schatten (caches) in het park met behulp van de 
google maps app op je telefoon als oefening. Een groepje leerlingen roept : “Wij moeten 

helemaal naar Zwolle lopen”. Als je de opgegeven coördinaten van een schat niet goed typt in 

google maps, kan het zo maar zijn dat je naar een totaal verkeerde plek verwezen wordt, in 

hun geval Zwolle. Nog een keer intypen en het blijkt dat deze cache bij de boerderij 
Stakenboer moet liggen.  

 

Voorafgaand aan de 2e les zijn er een tiental caches 
verstopt in Boerskotten. Van elke plek krijgen de 

leerlingen op papier de precieze coördinaten zodat ze 

de schatten één voor één op kunnen gaan zoeken met 
behulp van de telefoon. Bij de coördinaten staat een 

korte beschrijving met hints die kunnen helpen bij het 

zoeken naar de cache. Bij elke schat vinden de 

leerlingen een letter of cijfer die zij op hun papier 
moeten noteren. Op het eind, als ze alle schatten 

gevonden hebben, moeten ze op school met behulp 

van deze cijfers en letters een puzzeltje oplossen 
waarmee ze de sleutel van een schatkistje kunnen 

vinden. In dit schatkistje zit een beloning voor elke 

leerling.   
  

De beloning is een Woodie, een rond stukje hout met 

daarop aan beide kanten een tekst. Zie de foto 

hieronder. Mensen die veel aan geocaching doen, 
verzamelen deze woodies die vaak bij de cache te 

vinden zijn.  

     
 

Geocaching 

Nu het echte werk... 



Jaarverslag 2020            26 

  
De Woodie van "Op zoek naar de Topcarnivoor" 

  

Overigens bij de laatste schat hebben ze de topcarnivoor gevonden: een uil, liggend in een 

nest hoog in de boom. Tijdens deze les helpen meerdere schoolgidsen die elk een groepje van 

4 tot 6 leerlingen begeleiden.  
 

In de laatste les maken de leerlingen op een groot vel papier een voedselweb van een 

ecosysteem uit het gebied waar ze met hun groepje doorheen gelopen zijn. Dat kan het bos 
zijn of het park of de Stakenbeek of…..  Dit voedselweb moeten zij dan presenteren aan de 

andere leerlingen.  

 

Buiten naar schatten zoeken blijft leuk en spannend. Als je daarbij zo nu en dan stil staat bij 
de mooie plek waar de schat ligt en geniet van de mooie natuur om je heen, kun je met recht 

zeggen dat je de natuur beleeft.  

 

  
Voorbeeld van een cache (schat) N52 18.319 E006 57.384 Een grijze buis verstopt in het bos 

achter een paar boomstammen. Inhoud een slang met het nummer 1 ! 

 
De Werkgroep Schoolactiviteiten 
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Nieuwjaarswandeling 2020 
Zondag 19 januari, de derde zondag van het nieuwe jaar! 

Tijd voor de jaarlijks terugkerende Nieuwjaarswandeling. 

De wandeling werd uitgezet door Toon Brummelhuis en Dick Kooren. 
 

De ontvangst is bij Pelle’s eten & drinken in 

Deurningen onder het genot van koffie en thee.  
Daarna verzamelen we ons op het dorpsplein 

waar Dick Kooren een korte inleiding geeft over 

de wandeltocht rondom en door Deurningen. 
Er worden twee groepen gevormd en met een 

tussentijd van 10 minuten vertrekken beide 

groepen richting Marke Gammelke. Direct 

buiten de dorpskern zijn de geringe 
hoogteverschillen van de essen te zien. 

Het is een prachtige dag en de zon schijnt 

volop. 
De eerste stop is bij het Landkruis na ongeveer 1 km wandelen.  

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stichting Dorpsbelang 

Deurningen op 4 april 2002 werd de suggestie gedaan om na te gaan of er 

belangstelling bestond voor het plaatsen van een Landkruis in het buitengebied 
van Deurningen. 

 
Eerste stop bij het landkruis 

Er kwamen diverse reacties. Eén ervan was zeer waardevol. Een oud inwoner 

van de buurtschap Gammelke deelde mede dat in 1950, tijdens een buurtfeest 

in Gammelke, gesproken werd over het plaatsen van een Landkruis als dank 
dat deze buurtschap van oorlogsgeweld gespaard was gebleven. Er werd zelfs 

al een stuk grond aangeboden op de splitsing van de Gammelkeresweg- 

Koehorsterweg. 

Van de bouw en het plaatsen van het Landkruis is toen echter niets gekomen. 
Toen deze mededeling bij het bestuur van de Stichting Dorpsbelang Deurningen 

binnenkwam werd spoedig daarna besloten om het Landkruis alsnog te plaatsen. 

Tijdens een feestelijke gebeurtenis, waarbij veel parochianen aanwezig waren, 

Ontvangst bij Pelle's 
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werd op 28 september 2003 dit Landkruis door de Stichting Dorpsbelang 
Deurningen aan de St. Plechelmus Parochie van Deurningen overgedragen. 

We vervolgen de wandeling en gaan naar de volgende stop bij Landgoed Vlijertse Meden. 

Daar werd vorig jaar voor de eerste keer een Natuurwerkochtend georganiseerd door EnHoe, 

waarmee IVN Oldenzaal-Losser e.o. samenwerkt. 
Landgoed Vlijertse Meden ligt aan de Deurningerbeek en er is vorig jaar voornamelijk opslag 

van elzen gerooid. 

Dit was ongeveer halverwege de wandeling en dit was een prachtige plaats om met beide 
groepen onder het genot van een drankje te proosten op het nieuwe jaar. 

Tijdens het vervolg van de Nieuwjaars wandeling hebben we verschillende facetten van de 

Deurningerbeek kunnen bewonderen. 
 

  
Proost ! en de Deurningerbeek 
 

De Deurningerbeek, schoonheid van het dorp. Bij de realisatie is rekening gehouden met de 
wensen van alle aanwonenden in de dorpskern. Een ieder mocht tijdens “keukentafel 

gesprekken” zijn of haar wensen kenbaar maken, waarna de landschapsarchitect bij het 

ontwerpen rekening heeft gehouden met een ieders wens. Daarbij is alleen recreatief gebruik 

door direct aanwonenden. 
Op verschillende plaatsen in het dorp was het natuurlijke verloop van de beek te zien. 

Daarin zijn vistrappen en een cascade met stenen aangebracht. 

Dit heeft in korte tijd zijn vruchten afgeworpen en ijsvogel, weidebeekjuffer en bermpjes zijn 
regelmatig waar te nemen bij de Deurningerbeek. 

Terug en Deurningen kreeg de dag een vervolg bij boerderij Stakenboer in Oldenzaal. 

Het geheel werd afgesloten door een dankwoord van de voorzitter Theo von Piekartz van het  
IVN en hapjes en drankjes. 
 

 
Afsluiting in de Stakenboer 

Dick Kooren 
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Voor alle activiteiten en nieuws van IVN Oldenzaal- 

Losser e.o. kijk op: www.ivn.nl/oldenzaal-losser-eo.  
Volg ons ook op facebook 
 

http://www.ivn.nl/oldenzaal

