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Van de voorzitter
Op het moment dat ik dit schrijf zijn wij met verschillende vrijwilligers bezig geweest met de voorbereiding voor de kerstmarkt, aan het weer wat we nu
hebben zoals motregen en hoge temperaturen heb
je nog geen idee dat het al bijna winter is en wij langzaam aan richting de kerst gaan.
Mijn eerste jaar als voorzitter zit er bijna op, en ben
nog steeds onder indruk wat alle vrijwilligers en
werkgroepen aan werk verzetten voor het IVN Diepenheim. Wij mogen ons gelukkig prijzen met de
inzet van iedereen, ook merken wij goed wat Gerrit
Meutstege altijd voor de vereniging heeft betekend
hij laat dan ook een grote leegte achter. Tijdens gesprekken met onze buurtvereniging IVN Markelo
merken wij dat het aantal vrijwilligers daar veel
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Het IVN, Vereniging voor natuur- en milieueducatie is een
vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft
naar meer natuur en een betere kwaliteit van het milieu.
Verspreid over Nederland heeft het IVN ruim 180 afdelingen. Meer dan 16.000 leden zetten zich actief in voor
natuur en milieu door middel van allerlei voorlichtende
en educatieve activiteiten. “Buitenblad” is een periodieke
uitgave van de afdeling Diepenheim en wordt gratis verspreid aan leden van de afdeling Diepenheim alsmede
een aantal belanghebbenden.

minder is terwijl Markelo veel meer inwoners heeft
dan Diepenheim.
Door mijn werk kom ik op vele plaatsen in Nederland
en merk elke keer weer in wat voor prachtige omgeving wij wonen. Het bijzondere landschap hier maar
ook vooral de rust die hier heerst, ik durf te stellen dat
er geen plek in Twente is waar het zo stil is als hier
in Diepenheim. Kort geleden hebben wij samen met
IVN Markelo de nacht van de nacht georganiseerd
op de Borkeld en daar merk je dat er in die mooie
omgeving de rust continue verstoord wordt door het
verkeer op de A1 terwijl de weg daar lager ligt dan de
Borkeld. Opvallend vind ik het ook dat je een groot
aantal van onze vrijwilligers ook bij 1 of meer andere
verenigingen tegen komt waar ze met evenveel
enthousiasme helpen met het reilen en zeilen van
die verenigingen. De kerstmarkt morgen is de laatste activiteit van 2016 waar wij als IVN actief aan
meewerken, maar ook voor de nieuwe activiteiten
van 2017 is menigeen al weer druk.
Namens het bestuur wil ik iedereen hiervoor hartelijk
bedanken, en eenieder een voorspoedig 2017 toewensen.

Hans Langkamp
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Marjan Haveman interviewt ... Janna Veeren
Janna Veeren neemt afscheid als IVN-lid en als interviewer van het Buitenblad. Voor het Buitenblad een
goede reden om een portretje van haar te schetsen.
Janna is in 1934 geboren in Indonesië,
toen nog Nederlands-Indië. Zij groeide op in
een groot gezin op een plantage ver van de
bewoonde wereld. De plantage grensde aan
het apenbos, zoals de kinderen het noemden. De liefde voor de natuur is haar met de
paplepel ingegoten. Voordat de kleine Janna
buiten kon spelen werd de tuinman erbij gehaald om eerst de apen te verjagen van de
schommel en de wip.
Toen ze bijna 9 jaar was kwam er een abrupt
einde aan haar vrijheid. Moeder en kinderen
zaten twee jaar in een Japans concentratiekamp. In1946 kwam zij naar Nederland. Haar
broers en zussen zijn over de hele wereld
uitgevlogen. Janna ging naar school, volgde
een opleiding maatschappelijk werk en verhuisde vaak. Met warmte denkt zij terug aan
haar jeugd in Leusden, waar ze dagelijks in
de bossen wandelde. Als maatschappelijk werkster
bij het Rode Kruis werd zij vaak overgeplaatst. Het
langst, zo’n 27 jaar, woonde zij in de Zaanstreek.
De eerste 9 jaren op een flat 12 hoog. Daarna kocht
ze een huis midden in de polder. Hoewel ze liefhebber is van een bosrijke omgeving, heeft ze daar ook
de ruimte van de polder, de zee en de duinen leren
waarderen, en ze genoot van de vele vogels. De verkeersdrukte in de randstad en de afhankelijkheid van
de Coentunnel deden haar echter verlangen naar
meer rust en vrijheid.
Een zus van haar woonde in Gelselaar. Daardoor
kende ze de omgeving van Diepenheim. In 1995, na
haar pensionering, heeft ze een fijn huis in het Stedeke gevonden. Om zo snel mogelijk in te burgeren
sloot Janna zich aan bij het verenigingsleven. Tijdens
de Kerstmarkt, nu alweer 20 jaar geleden, zag zij de
kraam van het IVN en schreef zich spontaan in als
lid. Op een warme voorjaarsavond, nagenietend in
haar prieeltje van de laatste zang van de merels,
hoorde zij tot haar verrassing op het bedrijventerrein nachtgalen zingen. Haar voorstel richting IVN
om een nachtegalenwandeling te organiseren werd
door de vereniging met enthousiasme opgepakt. Wat
heeft zij genoten van de gezamenlijke fietstochten
en vooral het ‘s avonds speuren naar nachtegalen
of vleermuizen. De sfeer binnen de club vond Janna
prettig. Janna is dol op honden, vooral grote, maar
het aanlijnen vind ze maar niks. Voor Janna verdienen de honden dezelfde vrijheid waar ze zelf zo op
gesteld is. De ervaring in het Nijenhuis van het oog
in oog staan met een ree heeft haar doen inzien dat
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grote loslopende honden en de Nederlandse natuur
elkaar moeilijk verdragen en dat aanlijnen wel goed
is. Dit inzicht bepaalde haar keuze voor de kleinste
Yorkshire Terriër.

Vanwege een lichamelijk beperking wandelde zij later het liefst in eigen tempo. Op haar elektrische fiets
maakte ze lange tochten naar de Holterberg of de
Borkeld. Fietsen durft ze nu niet meer, maar hoewel
ze niet van blik houdt, is haar auto een redelijk alternatief. ‘s Zomers rijdt ze genietend rond op haar
scootmobiel. Reizen is haar lust en haar leven. Van
enkele reizen laat ze me prachtige fotoboeken zien.
Zij heeft oog voor haar omgeving en blijkt een goede
fotograaf. Familie heeft ze over de hele wereld en
overal is ze een graag geziene gast. Via skype onderhoudt Janna de contacten op afstand.
Voor 2020 staat Nieuw Zeeland in de planning. Haar
jongste zus viert dan haar 80e verjaardag. In 2018
wil ze naar Zuid-Afrika, en Amerika en Dubai staan
ook nog op haar bucket list. Voor nu heeft ze een
reis naar Brazilië geboekt. Ze maakt een tussenstop
in Lissabon en zij gaat genieten van een bustocht
door die stad gevolgd door een romantisch diner met
fadoklanken. Haar hondje Ketjil, Maleis voor klein,
blijft thuis. Janna heeft de opvang van Ketjil goed geregeld. Je weet nooit wanneer en wat je overkomt is
haar stelregel.
Haar jeugd, haar sociale werk en de vele reizen hebben Janna gevormd tot een zelfbewuste vrouw die
openstaat voor het onbekende en makkelijk contact
maakt. Het IVN is haar erkentelijk voor haar actieve
deelname en de vele inkijkjes die zij de clubleden via
haar interviews heeft gegeven, en wenst haar veel
genieten in de omgeving van Diepenheim en prachtige reizen.
Marjan Haveman

De zomerwandeling 13 juli 2016
Je zou een zomerse dag kunnen verwachten, helaas
de natuur besliste anders. Ondanks een regenbui
vertrokken we met 11 wandelaars richting de Bovenregge. Onderweg vertelde de gids over het landschap
en de diverse planten en bloemen. We zagen o.a.
De Teunisbloem, Biggekruid en de Jacobskruiskruid.
Het weer werd iets beter en de paraplu’s gingen ingeklapt. Aangekomen bij de Bovenregge vertelde de
gids over het ontstaan ervan. Het is een interessante
geschiedenis. Deze Regge is een aftakking van de
Schipbeek ter hoogte van landgoed Westerflier. Even
verder gingen we rechts af de vlindertuin in; geen
vlinders helaas, wel wilde bloemen zoals Duizendguldenkruid, de echte Koekoeksbloem, Ogentroost,
Blauwe knoop en gelukkig de Parnassia. We kregen

ook nog een kleine versnapering, zoals drinken en
koekjes, dat was een leuke onderbreking. Er werd
uitgebreid verteld over het ontstaan van de vlindertuin en wie het onderhoud voor z’n rekening neemt.
Er is een prachtig stukje natuur ontstaan waar je
even helemaal weg van de bewoonde wereld bent.
Uiteindelijk gingen we weer terug naar de Herberg
De Pol. We kwamen ook nog langs een mooie vijver waar de Watergentiaan en Vijverlelies bloeiden.
Deze vijver dient als retentievijver en wordt eens per
jaar helemaal schoongemaakt! Het was een mooie
en boeiende tocht en de gids vertelde ons veel; alle
lof daarvoor! Ik heb genoten en verheug mij op een
volgende wandeling.
Wilma Hamburg

De zomerwandeling 3 augustus 2016
Op dinsdag 3 augustus kwamen we met een groep
mensen bij elkaar bij Herberg de Pol. Van hieruit nam
gids Harry ons mee voor de Westerflier wandeling.
Gewapend met paraplu liepen we achter hem aan,
door het Rosarium richting de kerk en daarna naar
het landgoed het Westerflier. Onderweg vertelde de
gids over het ontstaan van Diepenheim. Hij liet ons
schrijvertjes zien die schaatsen over het water. Hij
vertelde over het ontstaan van het landschap en hoe
het er vroeger allemaal uit heeft gezien. Als je dan
om je heen kijkt, kun je het landschap lezen en dat
is een hele bijzondere ervaring, want dan zie je ineens veel meer, dan alleen maar een weiland of bomen of een beekje die erdoorheen kabbelt. Je kijkt
dan met hele andere ogen naar de omgeving om je
heen. Ikzelf kom oorspronkelijk uit Diepenheim en
nu kwam ik op plekken waar ik nog nooit geweest
was. Zo had ik nog nooit het huis Westerflier gezien
en de boerderijen die erom heen liggen. Halverwege
de wandeling kwamen we langs boerderij de goede
aarde, daar hebben we even een pauze gehouden.
We kregen drinken en een koekje, allemaal erg goed
verzorgt, dikke pluim daarvoor. Daarna gingen we
weer verder richting huize Diepenheim. Waar we nog
een overblijfsel zagen van een gracht, waar vroeger
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een burcht heeft gestaan, de gids vertelde over de
strijd die er gestreden is in het verre verleden, waarbij de burcht verwoest werd. Ik vind het fascinerend
dat je nog duidelijk de sporen van om en nabij 500
jaar geleden in de natuur kunt zien. Vanuit het Sterrenbos zijn we weer richting Herberg de Pol gelopen
en daarna was de wandeling ten einde. Het was een
zeer interessante wandeling waarbij geschiedenis
afgewisseld werd met natuur, allemaal onder leiding
van gids Harry die er zeer veel over kon vertellen.
Ik heb enorm genoten en kijk uit naar de volgende
wandeling.
Annemarie Damveld

Verslag fietstocht 21 augustus 2016
Zondag 21 augustus was weer de jaarlijkse fietstocht.
Doordat de weersverwachting niet zo best was, viel
de deelname wat tegen. Maar onder het motto “Kiekn
wat wodt” vertrokken we richting Almen, om daar
onze tocht rond Vorden te beginnen. Via Landgoed
Velhorst, waar zeer zeldzame planten en paddenstoelen te vinden zijn, gingen we het
Groote Veld in. Een uitgestrekt natuurgebied met
mooie fietspaden en een weldadige rust. De Wildenborgh en Medler waren de kastelen waar we langs
fietsten en vervolgens kwamen we bij het voormalig
klooster der Franciscanen in Kranenburg, waar we
onze boterhammen met verse koffie hebben genut-

tigd. Verder richting Vorden, waar de regenkleding uit
de tas moest voor een stevige bui.
Weer opgestapt en langs het prachtige Kasteel Vorden nog een fikse bui in de natuur. Maar samen met
Riekie onder de paraplu hielden we het droog. Hackfort was de laatste stop. De vistrap daar vond ik heel
bijzonder. Nog even op de pedalen en we waren
terug in Almen. Waar we Harrie en Jetty bedankten
voor de mooie tocht en uitleg onderweg. Hopelijk volgend jaar meer animo. Zoals altijd zeer de moeite
waard.
Alie Boswinkel

Vlinderwandeling
Vandaag hebben wij met Jetty Dorrestein en Jan van
der Linden, van het IVN, een mooie en boeiende
vlinderwandeling gemaakt door het Noordijkerveld
dat gelegen is tussen Gelselaar en Markvelde. We
vertrokken met 3 auto’s vanaf het Looiersplantsoen
te Diepenheim. Aldaar aangekomen werden we meteen verrast door een schitterende omgeving met
duizenden bloeiende bloemen. De gidsen van deze
wandeling hadden de
voorgaande dagen al enkele keren voorgelopen
zodat ze wisten waar de
bijzondere planten, vlinders en insecten te zien
zouden zijn. We liepen
met ons allen het veld in
en werden verrast door
de vele insecten die links
en rechts van ons alle
kanten op bewogen zoals vliegen, bijen, torren,
wantsen en sprinkhanen.
Ook zagen we her en der
vlinders, juffers en libellen dansen boven de bloemen. Nadat we enkele meters het veld ingelopen
waren zagen we de Pimpernel staan waarover Jetty
een boeiend verhaal wist te vertellen. De eitjes van
het Pimpernelblauwtje worden in de bloemen van de
Pimpernel gelegd en als de eitjes uitkomen en rupsen zijn geworden laten zij zich vallen in het gras
waarna de rupsen door de knoopmier meegenomen
worden naar het mierennest. De rupsen voeden zich
met de larven van de mieren en verpoppen zich tot
een vlinder. Deze vlinder kan alleen voortbestaan als
er een Pimpernelplant en een knoopmierennest in de
buurt is. Is één van deze twee niet aanwezig dan zal
het Pimpernelblauwtje uitsterven.
Verder de wandeling vervolgend kwamen we nog
vele planten tegen zoals het blauw Gentiaantje, berenklauw, Blauwe Knoop, Engelwortel, Zonnedauw,
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Bijvoet en nog vele andere niet onthouden plantensoorten. Jan wist nog te vertellen dat de Romeinen al
lang geleden gebruik maakten van de geneeskrachtige werking van de Bijvoet. De Romeinen hadden ontdekt dat ze minder vermoeide voeten kregen als ze
de bladeren van deze plant in de sandalen te legden.
Zo waren zij in staat om de lange veldtochten beter
vol te houden. Ook heden ten dage worden nog vele
planten en kruiden die in
onze natuur voorkomen
gebruikt in genees- en homeopathische middelen.
Vele vlinders fladderden
van bloem tot bloem zoals het kleine en grote
koolwitje, het geaderd
witje, het oranje en bruin
zandoogje en vele citroen
vlinders. Jetty vertelde dat
er een duidelijk zichtbaar
verschil is tussen een
mannetjes en vrouwtjes
Citroenvlinder dat te herkennen is aan de kleur. De vrouwtjes zijn vaak lichter
van kleur. Dit kleurverschil was ons tijdens de wandeling ook al opgevallen. Een mooie Citroenvlinder
veranderde van het ene moment op het andere moment van geslacht, bij Jetty was het een vrouwtje en
bij Jan een mannetje. Helaas hebben we het Blauw
Gentiaantje, Atalanta, Landkaartje, Aurelia en Dagpauwoog niet gezien tijdens de wandeling. Wat we
wel gezien hebben is een tijgerspin die in deze omgeving pas een jaar of 5 aangetroffen wordt. Al met
al hebben wij een erg leuke en leerzame wandeling
gemaakt door het Noordijkerveld. Jetty en Jan wisten
veel te vertellen over de planten, vlinders en overige
insecten die in dit gebied voor komen. Kortom een
wandeling die voor herhaling vatbaar is.
Petra en René

Paddenstoelenwandeling
Zaterdag hebben wij een paddenstoelenwandeling
gemaakt met IVN afdelingen Diepenheim, Markelo
en Rijssen Enter. De wandeling werd begeleid door
Jetty Dorrestein,
Jan van der Linden, Eef Roelofs
en Wim Ligterink.
Zaterdag vertrokken we van de
dag camping bij
de Borkeld met
een klein groepje
geïnteresseerden.
Vooraf was ons al
gemeld dat er weinig paddenstoelen
te zien zouden zijn
i.v.m. de droogte.
Toch zouden we
nog ongeveer 25

soorten te zien krijgen.
Tijdens de wandeling
vonden we verder nog
verschillende paddenstoelen die de gidsen
bij het voorlopen niet
ontdekt hadden. De
volgende soorten hebben we o.a. gevonden,
de Berkenzwam, Elfenbankjes,
Gekraagde
Aardster,
Goudgele
Bundelzwam,
Melkzwam,
Roodbruine
slanke ammoniet, Spekzwoerdzwam, en nog vele
andere soorten. Onderweg kwamen we ook nog bij
de schaapskooi waar vele Drentse Heideschapen te
zien waren. Het bijzondere van deze schapen is dat
zowel de ram als de ooi voorzien zijn van hoorns.
Eén van de deelneemsters aan deze tocht heeft
ons nog een voorbeeld laten zien van het vilten van
de wol van deze schapen. Na afloop van de mooie
wandeling hebben we nog een heerlijk bakje koffie
gedronken in het informatiecentrum van de Borkeld.
De Borkeld is een bijzonder mooi natuurgebied waar
je ook op andere tijden een mooie wandeling kunt
maken.
Zondag zijn we nogmaals met het IVN op een paddenstoelentocht geweest. Deze keer vertrokken we
bij de watermolen van Diepenheim om een wandeling
te maken over het landgoed van het Nijenhuis. Deze
keer waren er ongeveer +/- 35 deelnemers en daar
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was vooraf geen rekening mee gehouden. Gelukkig
waren er 3 gidsen en een gids in opleiding, Jetty, Eef,
Jan en Joop. Joop is degene die op dit moment een
opleiding tot gids volgt. We werden opgedeeld in 3
groepen waarbij 1 groep in tegengestelde richting de
ronde ging lopen. Ook vandaag kwamen we meerdere paddenstoelen tegen die tijdens het voorlopen
niet gezien zijn. In een maisveld zagen de kinderen
die meeliepen een aantal grote paddenstoelen. Jan
wist niet direct welke soort dit was omdat gewoonlijk
paddenstoelen niet in het mais aangetroffen worden.
Deze “nieuwe” soort is vernoemd naar de plek waar
hij is aangetroffen, de Maiszwam. Verder hebben we
als hoogtepunt van deze wandeling nog een mooie
Biefstukzwam gezien. De Biefstukzwam is te vinden op de wortelvoet van een eik of op die van een
tamme kastanje. Wij troffen hem aan op een eik en
volgens kenners schijnt de Biefstukzwam heerlijk te
smaken. Opvallend was het dat de meeste paddenstoelen er door de droogte anders uitzagen dan normaal het geval is.
Dit is voornamelijk
toe te wijzen aan
de droogte. Behalve
paddenstoelen zagen we
nog een boskikker, die gevangen
werd door Eef. Hij
liet hem aan de
kinderen zien die
het eerst nog wel
een beetje eng
vonden maar uiteindelijk was het
toch wel erg leuk
om te zien. Al met
al was het weer een heerlijke wandeling die wij volgend jaar zeker opnieuw gaan doen. Hopelijk is het
dan in de natuur veel natter zodat er meer soorten
paddenstoelen te vinden zijn.
Groetjes, Petra en René

Paddenstoelenwandeling 2
Zondagmiddag 9 oktober was er een IVN paddenstoelenwandeling
in Diepenheim. Vooraf werd gezegd dat er weinig paddenstoelen
waren. Het was te droog geweest. Wel konden ze veel verschillende
soorten laten zien. We hebben heerlijk gewandeld en ondertussen
gekeken naar de paddenstoelen. Het weer werkte prima mee. De
gids kon goed over vertellen en vaak werd er een spiegeltje gelegd
onder de hoed van de paddenstoel. Zo konden we ook de onderkant van een paddenstoel bekijken. Ik vond het erg leerzaam. Alle
namen van de paddenstoelen onthouden zal erg lastig worden. Er
waren inderdaad niet veel paddenstoelen te zien, maar er werd ook
gewezen op andere zaken in de natuur, zoals bijzondere bomen. Na
een wandeling van ruim 2 uur kwamen we weer op de parkeerplaats
aan. De koffie stond klaar! Het was een leerzame, gezellige middag.
Voor herhaling vatbaar...
M. Hooman, Lochem
OBS Stedeke
OBS Stedeke, groep 1 en 2
Groep 1 en 2 zijn gisteren en vandaag naar het bos
geweest voor een IVN buitenles over de herfst. De
les begon in de klas met Erik de Eekhoorn (handpop). Hij vertelde in de kring dat hij zijn hele wintervoorraad kwijt was geraakt in het bos. Hij vroeg de
kinderen of ze hem wilden helpen om een nieuwe
voorraad te zoeken en dat wilden ze graag! Behalve
het zoeken naar eikels, kastanjes en beukennootjes
voor de eekhoorn hebben we ook nog andere opdrachten gedaan rondom de herfst. Zoals een holletje maken voor een egel, een bladerenketting rijgen, springen als kikkers, bladeren sorteren en een
vetlaag op een kartonnen eendje aanbrengen zodat
hij blijft drijven. Na alle opdrachten kregen we een
lekker bekertje ranja met een koekje. Daarna heeft
Gerda Lode ons meegenomen om paddenstoelen te
bekijken en hebben we op het laatst met zijn allen
‘Op een grote paddenstoel’ gezongen. Het was een
leuke en leerzame ochtend. Hierbij willen we Gerda
en alle andere IVN vrijwilligers enorm bedanken!
Groetjes Annemarie
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OBS Stedeke, groep 5
Sterrebos. Vrijdagmiddag 7 oktober zijn we met de
klas naar het Sterrebos geweest. Dit was een onderdeel van ons project Nederland. We hebben de klas
in zes groepjes verdeeld en zijn zo, onder begeleiding van zeer enthousiaste vrijwilligers van IVN, door
het bos gelopen. We hebben ontzettend veel gezien,
gehoord en geleerd. We hebben het uitgebreid over
de herfst gehad. Ook hebben we leuke activiteiten
gedaan, zoals diertjes zoeken en paddenstoelen onderzoeken. Als kers op de taart kregen we aan het
eind van deze leuke middag wat drinken, een koekje
en een broche waarop staat dat wij echte paddenstoelenexperts zijn. Wij willen de vrijwilligers van IVN
nogmaals bedanken voor de goed georganiseerde,
leerzame en leuke middag.

Natuurwerkdagen IVeNnetje
Op drie herfstdagen hebben we de vlindertuin
en het IVNnetje aangepakt. Op zaterdag 12
september hebben we met 15 mensen wilgenen elzenopslag uit de vlindertuin getrokken.
Houd je dat niet bij, dan groeit het met een paar
jaar helemaal dicht. Het werk was wat zwaarder
dan vorig jaar, de boompjes hadden diep wortel
geschoten.
Op zaterdag 8 oktober hebben in totaal 14
mensen het IVeNnetje weer opgeschoond. De
langdurige droogte had het werk een stuk makkelijker gemaakt, er kon namelijk met een trekker op het terrein worden gereden. Van tevoren
was alles al gemaaid en vervolgens geharkt.
Het maaisel werd zaterdags met vereende
krachten afgevoerd. Tussendoor was er tijd voor
koffie met broodjes, wat was verzorgd door Riekie
Meutstege. Rond het middaguur was er goed gevulde erwtensoep van Slager Kastelein. Om ongeveer
half twee ‘s middags was de klus geklaard. Iedereen
kon terugzien op
een heerlijke dag
werken in de natuur.
Het IVeNnetje is
weer klaar voor een
nieuw jaar!
Tenslotte
hebben
we op zaterdag 7
november meegedaan aan de landelijke natuurwerkdag.
De vlindertuin was
al gemaaid en op
deze zaterdag is het
maaisel afgevoerd
door een tiental vrijwilligers.
Henk en Jan Meutstege

8

Nationaal en internationaal bekroond

Tel. 0547-35 13 89

slagerijkastelein.nl

Goorseweg 8, 7478BD

Diepenheim

Agenda IVN Diepenheim
Zaterdag 28 jan, 4, 11, 18 en 25 feb.
Wilgen knotten vanaf 9.00 uur.
Voor koffie en erwtensoep wordt gezorgd.
Opgave bij Johan Horstman tel.0547-352401 of
via ivndeepenactief@outlook.com.
Donderdag ?? 20:00 uur
Voorjaarslezing. Datum wordt later bekend gemaakt
via de mail aan de leden.
Zaterdag 4 maart, 9:30 uur
Meidoornhaag in het Hogelaar wordt gesnoeid.
Opgave bij Johan Horstman tel.0547-352401 of
via ivndeepenactief@outlook.com.
Donderdag 16 maart, 20:00 uur
Ledenvergadering in het Cultuurcentrum Herberg de
Pol, Diepenheim.
Zondag 19 maart, 13:30 uur
Voorjaarswandeling op landgoed Weldam.
Plaats: parkeerplaats Weldam.
Zaterdag 15 april, 10:30 tot 11:30 uur
Plantenruilbeurs. U kunt stekken, scheuten, zaden
en boompjes ruilen met anderen.
Plaats: parkeerplaats Looiersplantsoen Diepenheim.
Vrijdag 12 mei, 20:00 uur
Nachtegalenwandeling onder leiding van IVN vogelkenner.
Naast de nachtegalen
zullen we ook veel andere vogels horen en zien.
Vertrek vanaf het Looiersplantsoen Diepenheim.

•
•
•
•

De winkel voor tuin en dier
Deskundig advies
Dichtbij en vertrouwd
Altijd vriendelijke en behulpzame medewerkers

Welkom bij Welkoop!
Kijk voor meer informatie op www.welkoop.nl

MARKELO
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