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Van de voorzitter
Op 17 maart heb ik het stokje over mogen nemen van
Harrie Alberts als voorzitter van IVN Diepenheim; ik
ben er trots op om voor zo’n mooie vereniging een bijdrage te mogen leveren voor de vereniging en zitting
te mogen hebben in het bestuur. Ik wil graag bij deze
nog even gebruik maken van de mogelijk om Harrie te
bedanken voor de jaren dat hij op een bijzondere manier het bestuur en de vereniging heeft aangestuurd.
Vooral zijn grote kennis van de natuur en het ontstaan
van het landschap e.d. zullen we missen, gelukkig blijft
hij zijdelings nog betrokken binnen de vereniging. Kort
na de jaarvergadering werden wij helaas opgeschrikt
met het overlijden van Gerrit Meutstege, we wisten allemaal dat zijn einde zou naderen maar als het dan zover
is, is het een groot verdriet om zo’n belangrijk iemand
te moeten missen, uiteraard in eerste instantie voor de
familieleden. Gelukkig hebben wij op een waardige ma-
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nier afscheid van hem kunnen nemen. Op de jaarlijkse
kapavond van Landschap Overijssel op 17 april memoreerde de directeur Jacob van Olst ook nog even aan
dit verlies, en dat Gerrit de vrijwilligersprijs 2015 vorig
jaar in ontvangst mocht nemen. Op de momenten dat
je door het buitengebied fiets of loopt waardeer je nog
meer wat Gerrit voor het Landschap, natuur en de inwoners van Diepenheim heeft betekent. Als vereniging
zullen wij er dan ook alles aan moeten doen om dit in
stand te houden. We gaan richting de zomervakantie
maar dat betekent niet dat er niets meer georganiseerd
wordt door het IVN in deze maanden. Mede door een
grote groep van commissieleden, coördinatoren en
overige vrijwilligers wordt er nog van alles georganiseerd. Wij merken dat dit door velen zeer gewaardeerd
wordt en dit blijkt ook uit het groeiende aantal leden van
IVN Diepenheim.
Mede namens het bestuur wens ik een ieder een hele
prettige vakantie en graag tot ziens.
Hans Langkamp

Inning contributie
In februari dit jaar heeft ieder lid en donateur een mail
(of brief) ontvangen, waarin het verzoek de contributie
of donatie voor 2016 over te maken. Nog niet iedereen
heeft dit gedaan. Aan hen het verzoek ik dit alsnog te
doen. De contributie bedraagt € 17,50 per jaar en de
minimum donatie
€ 10,00.
In de jaarvergadering van maart dit jaar is unaniem besloten met ingang van 2017 de contributies en donaties te incasseren. Echter ieder lid en donateur moet
wel eerst een incassomachtiging ondertekenen. In het
tweede helft van dit jaar zal ik naar iedereen een machtigingsformulier sturen met mede een verzoek te ondertekenen en retour te sturen.
Jan Boink, penningmeester

Ledenmutaties
Overleden: Gerrit Meutstege
Van huisgenootlid naar gewoon lid: Riekie Meutstege
Nieuw lid: 		
Heidi Pasman,
		
Diepenheim
Nieuw lid: 		
Annie Oolbekkink,
		
Lochem
Nieuw lid: 		
Geert Jan Bittink,
		
Diepenheim
Nieuw lid: 		
Dick Hiddink,
		
Diepenheim
Nieuw lid: Rob 		
Rob Geerlings
			Hengevelde
Nieuw donateur:
Johan Klein Legtenberg,
Diepenheim
Opgezegd en donateur geworden: Joop van Damme
Opgezegd: Marc Kolkman

Inleverdatum copy: 1 september 2016

Verslag wilgen knotten 2016
Op zaterdag 30 januari zouden we beginnen met wilgen
knotten, alles was in gereed gebracht, de vrijwilligers
waren gemaild en gebeld. Helaas waren de weersberichten dermate slecht dat we vrijdagavond hebben besloten om het niet door te laten gaan. Zaterdagmorgen
bleek dat deze beslissing de enige juiste was het regende tot in de middag pijpenstelen. Op zaterdag 6 februari
zijn we op dezelfde plaats begonnen, waar we 30 januari zouden beginnen aan de Deventerdijk in het Westervlier, verder
in de ochtend
gingen we naar
de Goede aarde en zijn we
begonnen
in
het weiland van
Luttikhedde
aan de Brinkmansdijk (voorheen de Peppeldijk).
We
hebben met 25
knotters en takkensjouwers
rond de 90 wilgen geknot en
de takken op
hopen
zodat
deze makkelijk
met een trekker
met voorlader van het Nijenhuis bij elkaar kunnen worden gereden. De koffie werd zoals gewoonlijk verzorgd
door Riekie Meutstege, ook zorgde zij tussen het takken sjouwen door dat ze samen met Gerrit de soep ophaalden bij Kastelein. Het was wel bewolkt weer maar
het regende niet zodat we lekker konden werken.
Op 13 februari waren de wilgen bij de manege aan de
beurt, en omdat de wilgen bij de Peppeldijk nog niet klaar waren gingen zo’n 6
knotters daar naar toe. De koffie, ditmaal
voor 15 vrijwilligers, werd verzorgd door
Anja Schottink namens de manege. De
lunch voor alle knotters (ditmaal 25), werd
eveneens verzorgd door Anja, en bestond
uit 2 soorten soep en broodjes waarvoor
onze complimenten. Rond 14.00 hadden
we met hele ploeg bijna 80 wilgen geknot, mede dankzij het mooie weer is dit
ook weer prima verlopen. We waren op
20 februari met 18 knotters, een groepje
van 5 maakte de klus van 16 wilgen bij
mevrouw Wullink aan de Nieuwe Sluisweg af. De rest
van de groep ging bij Greven aan de Oude Goorseweg
aan de gang. Hier staan 16 redelijk hoge knotwilgen
we hadden hier tot de middag werk. Inmiddels was de
groep van de Nieuw Sluisweg begonnen aan de Tweede Zomerdijk waar 30 kleinere wilgen staan. Gerdien
Greven zorgde voor de koffie, ook hebben we hier met
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de hele groep snert gegeten die Gerrit wederom bij slagerij Kastelein had opgehaald. Na de middag hebben
we met de hele groep de hele rij aan de Tweede Zomerdijk afgemaakt. In de ochtend was er sprake van
lichte regen maar het weer klaarde gelukkig op. In de
ochtend was er soms sprake van lichte regen, later in
de ochtend werd het droog.
Woensdag 24 februari met 6 knotters de wilgen van
de familie Meutstege aan de Odammerweg geknot (17
stuks), het was prachtig zonnig weer. We hebben koffie
gedronken bij de familie, daarna gingen we naar de rest
van de wilgen in de buurt van Oplaat en rond de middag
was het werk klaar. Op zaterdag 27 februari hebben de
groep weer opgesplitst, 8 knotters gingen naar camping
het Markveldseveld bij de familie Grijsen aan de Middendorperweg, hier staan 21 middelgrote wilgen. De
andere knotters (10 man) hebben geknot bij het Hogelaar, 14 groten en 12 kleine wilgen waren rond 15.00 uur
geknot. De mannen uit Markvelde gingen na de soep bij
de familie Heetland aan de Hazendammerweg aan het
werk bij de vakantiewoning tegenover Heetland waar 8

middelgrote wilgen staan. Het was deze zaterdag mooi
zonnig weer met een koude wind. Tenslotte hebben we
op woensdag 2 maart een poging gedaan om 8 grote
wilgen te knotten aan de Hazendammerweg, het weer
was niet al te best uiteindelijk hebben we met drie man
2 bomen kunnen doen. Met de eigenaren is overlegd
dat we de rest van de bomen volgend jaar doen.

Het was voor mij als coördinator de eerste keer dat ik
het knotten heb geregeld, Gerrit Meutstege heeft het
zo`n 14 jaar gedaan. We hebben ruim 300 wilgen geknot, ik denk een mooi resultaat. Ik ben blij dat hij de
meeste zaterdagen er nog bij kon zijn, hij heeft kunnen
zien dat het werk dat hij zo tot in de perfectie heeft geregeld, wordt voortgezet. Zelf heb ik het als erg plezierig ervaren dat we met zoveel enthousiaste vrijwilligers,
jong en oud, dit nuttige maar ook leuke ontspannen
werk hebben mogen doen.
Johan Horstman

Meidoornhaag snoeien
Op zaterdag 12 maart is de meidoornhaag in het Hogelaar gesnoeid. De nieuwe coördinator Johan Horstman had zes vrijwilligers geregeld en twee vrijwilligers
kwamen zelfs geheel vrijwillig meehelpen. Vele handen maken licht werk, ook al omdat de grote stukken
tegenwoordig met grote elektrische snoeischaren gedaan worden. Rond half elf werden de werkzaamheden
beëindigd met koffie en krentenwegge, zoals elk jaar
verzorgd door familie Boswinkel en aangeboden door
Huize Diepenheim.
Jan Meutstege
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Verslag fietstocht met nieuwe leden

Onlangs heb ik mij aangemeld als nieuw lid van de afdeling Diepenheim van IVN. Ik woon inmiddels al weer
5 jaar in Diepenheim en het werd tijd om mijn eerdere
voornemen nu maar eens in daden om te zetten. Best
wel verrassend, maar heel leuk dat ik onlangs een uitnodiging mocht ontvangen voor een introductie-fietstocht naar een aantal natuur-markante plekken in Diepenheim die mede door IVN Diepenheim tot stand zijn
gekomen. Zaterdagochtend 18 juni verzamelen bij Cultuurcentrum de Pol. Prima weer en dus op pad. Werkelijk, ik heb genoten! Dat Diepenheim en omgeving heel
erg mooi zijn is mij bekend, ik fiets en wandel graag,
maar wat de tocht langs die prachtige natuurlocaties
een extra dimensie gaf was zeker ook de toelichting
door Harrie Alberts. Wat mooi om van IVN-zijde ook te
horen over de ideeën en initiatieven daarbij van Gerrit Meutstege en de waardering voor zijn inzet bij het
ontwikkelen en onderhouden van o.m. het IVeNnetje en
het natuurgebied langs de Boven Regge Hazendammerblok. Ook het ietwat verder gelegen Rabattenbos

kwam ter sprake. Mogen we vragen stellen? Graag,
luidde het antwoord van Harrie. En dan ging het over de
Boven-Regge, de Molenbeek, de landgoederen rondom Diepenheim, het beheer/onderhoud van de natuurlocaties van IVN Diepenheim, het knotten van de vele
honderden knotwilgen en ga zo maar door. Wat mij duidelijk werd is de geweldige inzet van de vele tientallen
leden/vrijwilligers, mensen die zich betrokken voelen
bij de natuur. Naar ik begreep alleen al ruim 40 vrijwilligers die een aantal zaterdagen in januari en februari
met zaag en snoeischaar op pad gaan om de wilgen te
knotten. Ook mooi om te horen over de verschillende
wandelingen en fietstochten die jaarlijks georganiseerd
worden en de educatieve projecten i.s.m. de openbare
basisschool Stedeke Diepenheim.Onze fietstocht voerde langs de retentievijver in plan Noord en vervolgens
naar de Hazendammer Bunder, de Vlindertuin en het
Reggepad. Daarna naar het Hogelaar waar IVN al 32
jaar een 95 meter lange meidoornheg snoeit. We deden het Westerflier aan en uiteraard volgde ook een bezoek aan het IVeNnetje, waar een uitgebreide toelichting volgde op diverse bijzondere planten en bloemen.
Vraag me (nog) niet om het allemaal te herhalen. Maar
mooi is het daar zeker. Het zal tegen 13 uur geweest
zijn dat we terugkeerden bij De Pol, waar een heerlijke kop koffie met appelgebak wachtte. Beste mensen
van IVN, hartelijk dank voor deze prachtige ochtend!
En voor de leden van IVN: via mijn FB pagina DagjeDiepenheim zal ik zeker ook aan de projecten van IVN
regelmatig aandacht besteden.
Geert Jan Bittink

Verslag voorjaarswandeling
Op zondag 20 maart hebben wij een mooie voorjaarswandeling gehad op het landgoed Weldam in Markelo.
Deze wandeling was uitgezet door IVN Markelo en wij
werden in twee groepen van ongeveer 15 personen ingedeeld, De eerste groep werd geleid door Jetty Dorresteijn en Harrie Alberts onze groep die geleid werd
door Annet Eertink en Gerda Lode begon aan de overkant van de Diepenheimseweg bij de rentmeesterij van
Weldam, hier werden wij gewezen op het feit dat de luiken van de rentmeesterij anders waren dan van de overige gebouwen van het landgoed iets waar je als je er
dagelijks langs rijd niet eens opvalt. Vervolgens zijn we
langs de kapel gelopen waar nog iets verteld werd over
de voorouders van het Weldam en het ontstaan van
de kapel, verder de weg vervolgen kwamen we bij de
planten waar de wandeling eigenlijk om ging namelijk
de stinzenplanten, bekende soorten zijn de narcissen
en de krokussen die vrij algemeen voorkomen maar wij
hebben tijdens de mooie route om het kasteel heen een
veelheid van soorten e.d. Gezien zoals Speenkruid,
Kleine veldkers, Lenteklokje, Sneeuwklokje, maar ook
de Zomerzonnebloem en de Sneeuwroem. Uiteraard
werd tijdens deze wandeling ook stil gestaan bij de bijzondere bomen die het landgoed Weldam rijk is. Onze
groep bestond uit jong en oud en wij hebben allemaal
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op onze eigen manier genoten van deze wandeling ondanks dat het weer niet geweldig was. De middag werd
gezamenlijk met de beide groepen afgesloten met koffie en thee en uiteraard paaseitjes. Dank voor de gezellige en leerzame middag en het heeft ook nog weer
een nieuw lid op geleverd voor het IVN, en het was opmerkelijk dat een aantal mensen van buitenaf kwamen
zoals Vorden en Haaksbergen.
Hans Langkamp

De nachtegaal, je hoort hem wel, maar ........ je ziet hem niet.
Mijn eerste vogelexcursie was een bijzondere ervaring.
Zo’n 25 personen hadden zich op een mooie warme
lenteavond verzameld aan het Looiersplantsoen in Diepenheim. Deelnemers waren niet alleen inwoners van
de Hof van Twente maar ook toeristen, die in en de omgeving van Diepenheim verbleven. Voordat we op pad

gingen gaf Chris Koens een duidelijke en interessante
verhaal over hoe de nachtegaal er momenteel bij staat.
Het gaat namelijk niet zo goed met de nachtegaal. Zijn
leefgebied wordt door overmatig kappen van bosschages aangetast en steeds kleiner. Nadat we over de
auto’s verdeeld waren, reden we richting buurtschap
Wiene en via een groene ijzeren boogbrug over de zijtak van het Twentekanaal kwamen we in het leefgebied
van de nachtegalen. Het begon te schemeren, de zon
ging mooi onder en het ronkende geluid van een melkmachine in de verte was goed te horen. In the middle
of nowhere, na een pad langs weilanden, kwamen we
bij het spoordijkje van de lijn Zutphen-Oldenzaal. Ook
hier was behoorlijk gekapt. Chris had ons vooraf nog
gewaarschuwd dat het nog maar de vraag was of we

de nachtegaal zouden horen. Een paar weken had hij
ter voorbereiding het gebied bezocht en geen enkele
nachtegaal te horen gekregen. Het was toen koud guur
weer geweest.
Deze avond zouden we wellicht meer geluk hebben.
Door het mooie weer floten vele vogels luid en uitbundig. Herhaaldelijk was iedereen volledig stil om maar
iets van de nachtegalen te horen. Chris gaf door zijn
hand op te steken het signaal als hij meende een nachtegaal te horen. Het geluid is te omschrijven als een
in aanvang voorzichtig trillend geluid dat overgaat in
uitbundigheid. En jawel hoor, we hebben het meerdere
keren te horen gekregen. Weliswaar niet van heel dichtbij maar wel van een nachtegaal die hoog in een eik zijn
lied zong. Nadat we aan de spoordijk maar ook vanuit
de houtwallen het mooie gezang van die kleine onzichtbare vogeltjes hadden gehoord, kwam de herkenning.
Het waren geluiden uit mijn jeugd. In de vijftiger/zestig
jaren van de vorige eeuw had ik deze vogelgeluiden
ook gehoord. Mijn herinneringen gingen terug naar het
Bakkerspaadje tussen het station en de fabriek van de
Eternit, de bosschages van het Gat Oma en de spoordijk in de Meene, allemaal in en om Goor. Al mijmerend liep ik de weiden verder in om reeën en ander wild
te zien. Tevergeefs ze lieten zich deze avond ook niet
zien. Aan de ene kant jammer, maar onze hoofdwens
was volledig vervuld: namelijk het gezang van de nachtegalen. Na afloop van de excursie tijdens het nuttigen
van de warme en koude drankjes was menigeen nog
onder de indruk van het concert van deze avond. Toen
ik later naar huis terug fietste en in de avonden daarna,
meende ik steeds weer de nachtegaal te horen. Net als
vijftig jaar geleden en net zo als op die eerste mooie
zwoele lenteavond in 2016.
Rob Geerlings

Plantenruilbeurs in het centrum van Diepenheim, 15 april 2016
Nieuwsgierig wandelde ik in het zonnetje en op het afgesproken tijdstip naar het Looiersplantsoen, de ruilplek voor vaste tuinplanten, scheuten en zaden. Belangstellend voegde ik me bij de kring om te kijken en
te luisteren naar deze IVN activiteit. De sfeer was enthousiast met aandacht voor een ieder die houdt van
alles dat groeit en bloeit. Naast Diepenheimers waren
er tuinvrouwen uit Delden, Hengelo en Hengevelde.
Overal stonden kratten, potten en dozen met stekkies
om van eigenaar te wisselen. Iedere inbreng werd met
aandacht bekeken en door kenners voorzien van naam
en groeiwijze. Levendig deelde men eigen ervaring met
betrekking tot groeiplek en woekersoorten en het genieten van kleur en bloeiwijzen. Er kwamen zelfs uitnodigingen om in elkaars tuin te kijken.
Het duurde maar even of ik nam volop deel aan het hele
gebeuren. Mijn stellige bewering: “ik kan tegenwoordig
prima kijken zonder een hebbe-hebbe gevoel” werd ter
plekke onderuit gehaald. Niets werkt aanstekelijker dan
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enthousiasme. Vrijgevigheid stond hoog in het vaandel. Met een kruiwagen vol hosta’s, schildpadbloemen,
Chinese bieslook, floxen, kerria en perkplanten liep ik
met een heerlijk voorjaarsgevoel huiswaarts. Gerda en
Gerdien bedankt voor het organiseren van deze activiteit. Volgend voorjaar ga ik weer, maar dan neem ik een
lading mooie stekken mee.
Marjan Haveman

Verslagen scholenproject, IVN Buitenles
Vrijdag 20 mei / IVN buitenles
Vanochtend had groep 2 een IVN buitenles over vogels. We
moesten om 10.15 uur in het bos zijn. Daar werden we opgewacht door een groep enthousiaste vrijwilligers. Vervolgens
gingen de kinderen in kleine groepjes, onder leiding van
een vrijwilliger, door het bos. Onderweg moesten ze allerlei opdrachten uitvoeren die met vogels te maken hadden.
Zoals zelf een nest maken, uitzoeken wat een vogel zoal eet,
plaatjes van het uitkomen van een ei in de goede volgorde
leggen en vogelgeluiden herkennen. Jack vond zelfs nog een
schaal van een echt eendenei. Toen we klaar waren met alle
opdrachten kregen we ranja met een koekje. We hebben de
opdrachten besproken en mochten zelfs nog even in een nestkastje kijken. Al met al een geslaagde ochtend. Bij deze willen
we alle vrijwilligers dan ook hartelijk bedanken!

Ik vond het heel leuk in het bos. Ik heb een braak bal gezien
en vast gehouden. Ik heb een nestje gezien en ik heb vogeltjes
getelt.
Groetjes Sterre.
Ik heb een vogelhuisje gezien. Daar zat een babyvogel in. En
we hebben een gekeeken met een verekijker. En op het laatst
kreegen we een koekje en drinken. Het was leuk.
Rob
Ik heb in een vogelnesje gekeeken. En we gingen sporen zoeken. En met de verrekijker kijken.
Groeten Anouk L
Het was erg leuk en intresant. En ik leerde ook. En we vonden
een nest op de grond.
Thijs
Ik vond het heel leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden.
Ik vond de vogeltjes heel leuk en de meekoed die vond ik heel
mooi.
Dion
Ik vond het leuk. Want ik leerde. En zaagen een echt nest met
vogels.
Groetjes Anouk Boeve
IVN les
Woensdag 1 juni zijn we naar de vijver bij plan Noord geweest voor een les over waterdiertjes. We gingen in groepjes
aan de slag met een schepnet, een emmer en een bakje. Ook
hadden we zeefjes en vergrootglazen om de diertjes die we
vonden beter te kunnen bekijken. We konden met een kaart
opzoeken om welk diertje het ging door er vragen over te
beantwoorden. We hebben erg veel verschillende diertjes
gezien. Er zijn zelfs kleine vissen en kikkervisjes gevangen!
Het was een erg leuke ochtend!
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Afgelopen jaar was een bewogen uilskuiken jaar!
Dit afgelopen jaar hingen er in ons werkgebied op diverse locaties 15 Kerkuilen- en 16
Steenuilenkasten. Van beide soorten hebben wij er 11 geïnspecteerd. De overige kasten worden door
de eigenaar zelf - of met behulp van anderen – onderhouden en schoongemaakt. In de eerste ronde in de winter - worden de kasten schoongemaakt, gevolgd door een inspectie in april/mei of er een
broedresultaat is. Dit wordt begin juni herhaald en indien er jongen zijn worden er afspraken gemaakt
met een gediplomeerde uilenringdeskundige om de kuikens te ringen. Dit jaar was dat K. Jonker (Foto
1). Het ringen wordt natuurlijk altijd gedaan met toestemming van de eigenaar/bewoner(s). In het
najaar worden de kasten gerepareerd (Foto 2) of vervangen.

Foto 1. Ringer K. Jonker in actie

Foto 2. Voorbereidingen voor plaatsen nieuwe kast.

Het resultaat voor de Kerkuilen ( Tabel 1), laat zien dat we aanvankelijk 3 potentiële paartjes hadden,
maar uiteindelijk is geen enkel broedsel succesvol geweest. Oorzaak? We weten alleen dat na het
succesvolle muizenjaar 2014 er veel minder muizen waren. De kerkuil is daar erg afhankelijk van.
Ook andere gebieden hadden een fractie van het broedresultaat 2014.

Broedresultaten Kerkuil Diepenheim
Plaats

datum

ei

Diepenheim
1-jun
4
Diepenheim
1-jun
0
Markvelde
4-jun
3
Tabel 1. Broedresultaten Kerkuilen.

Bijzonderheden

22/ 6 : 3 ei + 1 ei met gat: niet uitgebroed
2 KU op nest maar geen broedsel
Op 22/ 6 2 jonge uilen. Op 13/ 7 nest leeg

Het resultaat voor de Steenuilen (Tabel 2) was beter dan dat van de Kerkuil. Er waren 4 kasten met
broedsels en gemiddeld zijn er 2,0 uilskuikens per broedsel uitgevlogen. Het aantal broedsels was in
2014 hetzelfde maar toen met een dubbel aantal jongen! Hier zagen we naast muizen ook een enkele
keer geraamte van een jonge vogel in de nestkast liggen. Een aanwijzing dat er minder muizen waren
of dat de weersgesteldheid tijdens het seizoen ongunstiger was.

Overzicht steenuilenwerkgroep Diepenheim
Werkgebied Naam Schatting totale Aantal
aantal broedparen nestkasten
in werkgebied
in
werkgebied
Diepenheim IVN
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2015
Aantal
Aantal
Aantal
Gemiddeld Gemiddeld aantal
nestkasten met succesvolle mislukte aantal
uitgevlogen
steenuilbroed- broedsels broedsels eieren / jongen per
sels
legsel
succesvol legsel
4

3

1

3,75

2,0

Gemiddeld
aantal
uitgevlogen
jongen per
gestart legsel
1,5

Tabel 2. Broedresultaten Steenuilen.
We moeten ons wel realiseren dat dit een klein deel van de werkelijkheid van het uilenbestand in onze
omgeving is en dat wij met onze activiteiten maar een bescheiden bijdrage leveren aan het succesvol
groot brengen van een uilskuiken.
De uilenwerkgroep
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Nationaal en internationaal bekroond

Tel. 0547-35 13 89

slagerijkastelein.nl

Goorseweg 8, 7478BD

Diepenheim

Agenda IVN Diepenheim
Woensdag 13 juli, 14:00 uur

Verslag ledenvergadering
Tijdens de ledenvergadering van 17 maart 2016 waren
23 leden aanwezig, een goede opkomst. Het was de
tweede keer dat we in Cultuurcentrum Herberg de Pol
vergaderden. De ruimte, het Ottenhuis, werd als fris ervaren. Harrie Alberts is afgetreden als voorzitter en was
niet herkiesbaar. Hij werd met een nestkastje met inhoud bedankt voor zijn werk. Henk Jan Kempers wordt
benoemd als bestuurslid.
Hans Langkamp wordt voorzitter, Jan Boink blijft penningmeester, Henk Jan Kempers wordt lid en Hans
Weekhout blijft secretaris.
Met het voorstel tot automatische incasso van contributie gaat iedereen akkoord. Daar dit nogal wat voorbereidingen met zich meebrengt zal de automatische
incasso per 1 januari 2017 ingaan.
Hans Weekhout.

Vakantiewandeling met natuurgids Gerda Lode.
Start Cultuurcentrum Herberg de Pol, Diepenheim.
Woensdag 14 augustus, 14:00 uur
Vakantiewandeling met natuurgids Harrie Alberts. Start
Cultuurcentrum Herberg de Pol, Diepenheim.
Zondag 21 augustus, 10:00 uur
Jaarlijkse Fietsexcursie IVN Diepenheim en Markelo in
de omgeving Vorden.
Vertrek parkeerplaats Looiersplantsoen, Diepenheim.
Zondag 28 augustus, 14:00 uur
Vlinderwandeling.
Opgave bij Jan van der Linden, tel. 0547- 351821.
Vertrek parkeerplaats Looiersplantsoen, Diepenheim.
Zaterdag 10 september, 9:30 uur
We zullen de Vlindertuin aan de Hazendammerweg op
orde brengen.
Opgave via ivndeepenactief@outlook.com
Donderdag 6 oktober 20:00 uur
Paddenstoelenlezing: in het CultuurCentrum Herberg
De Pol, Raadhuisstraat 8, Diepenheim.
Zaterdag 8 oktober, 9:30 uur
We zullen het natuurgebied IVeNnetje in het Nijenhuis
uitmaaien en het maaisel afvoeren.
Opgave via ivndeepenactief@outlook.com

•
•
•
•

Zondag 9 oktober 13:30 uur
Paddenstoelenwandeling in het Nijenhuis, onder leiding
van natuurgidsen, samen met IVN Markelo.
We starten bij de parkeerplaats van restaurant de
Watermolen, Watermolenweg te Diepenheim

9

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

Prinses Irenestraat 1b
0547 - 361714

