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Beste IVN-ers!

Van de Voorzitter

Wat later dan gebruikelijk, maar het kan nog de hele maand januari:
een gezond en uiteraard een prachtig 2019 met veel bijzondere
natuurbelevenissen. Dat ik deze wens op deze wijze overbreng is al
anders dan gebruikelijk. Vroeger was daar de kwartaaleditie, sinds 3
jaar de eindejaarsuitgave van de Groenvoer. Nu voor het eerst dan
deze digitale versie. Dit is onderdeel van een beleidsomslag binnen het
IVN-Haaksbergen. 2019 gaat een heel belangrijk jaar worden voor ons
IVN met nog meer veranderingen op komst.
Een aantal aspecten van de huidige situatie op een rij:
- De coördinatoren van de Jeugdwerkgroep hebben recent laten
weten, dat de eigen animo om diverse redenen en dat van
individuele jeugdleden afneemt. De tweede zaterdag van
december was de laatste bijeenkomst. De werkgroep heeft
helaas opgehouden te bestaan.
- Gerrit van der Lee, als coördinator van de PR-werkgroep, heeft
al eerder aangegeven per maart a.s. met zijn gewaardeerde PRactiviteiten te willen stoppen.
- Het aantal actieve leden van de Heemtuinwerkgroep wordt
geleidelijk zodanig minder, dat het voortbestaan van deze
werkgroep en daarmee van de heemtuin in het gedrang komt.
En dat, terwijl dit jaren als het visitekaartje van de IVN heeft
gegolden en nog geldt.
- De bestuurlijke problemen waren en zijn groot. Waarschijnlijk is
u bekend, dat uw voorzitter al 2 jaar op zoek is naar een
kandidaat voor een duo-functie. Dat is nog altijd niet gelukt. Blijft
dit onvervuld, gaat hij er dit voorjaar mee stoppen. Daarnaast
gaat Ada haar 1e termijn van 3 jaar als duo-secretaresse per
februari niet verlengen. Ook hier is nieuw bloed nodig.
U bemerkt uit de toon, dat er iets moet gebeuren om het IVN vitaal te
houden. Er zijn naast bovenstaand genoemde items gelukkig ook veel
positieve zaken te melden:
- Het bestuur heeft zich beziggehouden met activiteiten, die de
vereniging nieuwe impulsen hebben gegeven:
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•
•
•
•

-

-

-

-

De “Nieuwjaarsreceptie” werd nu aan het begin van de lente
gevierd bij de houtdroogschuur.
In het kader van de verplichte privacy-wetgeving is er in mei een
AVG opgesteld.
De statuten uit 1993 passen we aan de huidige tijd aan en
hopen deze te presenteren tijdens de komende A.L.V.
Het jaarlijks overleg met De Heidebloem heeft geresulteerd in
een gezamenlijke Bijendag op 15 juli en willen we dit jaar een
vervolg geven.
De ledenadministratie was aan een update toe. Arno de Jong
heeft zich daar flink voor ingespannen en de zaak nu op orde.
Daarnaast zijn er nieuwe initiatieven:
De Landschappencursus, die in september is gestart, kent een
flink aantal enthousiaste deelnemers. De hoop is mede op hen
gevestigd om aan het einde van de cursus een rol van belang
binnen de vereniging te gaan spelen.
Jan van de Berg, Wiebo te Beest en Henk Holsbeeke hebben
als coördinatoren van resp. de werkgroepen Excursies en
Lezingen/Cursussen de handen ineengeslagen en een nieuwe,
gecombineerde opzet gemaakt voor 2019. Ziet er mooi en
uitnodigend uit!
Samen, vanuit het oogpunt duurzaamheid, zijn we met
meerdere zusterverenigingen uit Haaksbergen bezig contacten
te leggen met de gemeente om in het kader van hun
Coalitieprogramma “Samen Duurzaamheid Vooruit” gezamenlijk
projecten uit te voeren.
Naast het binnenkort te openen “IVN-pad Haaksbergen” zijn we
bezig om de boekjes “Fiets- en Wandelroutes” te gaan
digitaliseren en als wandel-app en via de landelijke website aan
te bieden aan een breed publiek.

Om al deze ontwikkelingen een plaats te geven in de toekomst, gaan
we als bestuur binnenkort een zogenaamde brainstormsessie houden,
waarin we graag met enkelen van de actieve leden in gesprek willen.
Conclusies hieruit zijn voor het bestuur maatgevend of het IVNHaaksbergen in de huidige vorm voldoende toekomst heeft of dat we
alternatieve wegen moeten gaan bewandelen. Ik roep u allen op om bij
uzelf te rade te gaan wat u nog wilt investeren in uw vereniging. Help
het IVN in leven te blijven en meld u aan voor een noodlijdende functie
(coördinator, heemtuinlid, duo-voorzitterschap, secretariaat) binnen
onze, o zo mooie vereniging. Het zou jammer zijn als de geplande
nieuwe initiatieven niet uitgevoerd zouden kunnen worden. U mag mij
24/7, d.w.z. dag en nacht, bellen (06-48261795) om u aan te melden
voor een functie. Op de A.L.V. van woensdag 20 februari (noteer alvast
in uw agenda!) hoort u over het verloop. Voor nu: een hoopvol 2019!
Namens het bestuur,
Harry Maathuis, voorzitter.

Een overzicht van de activiteiten van het IVN
Haaksbergen in 2018

Werkgroep
Amfibieën en
Reptielen

Deze werkgroep houdt zich bezig met monitoren van amfibieën
(Salamanders, Kikkers en Padden) en reptielen (adders en
levendbarende hagedis).
We hebben 22 poelen in drie telgebieden. De poelen worden 4 tot 5
maal bezocht.
Dat is dit jaar helaas met vijf leden niet gelukt.
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden.
Het seizoen begint in maart en loopt door tot augustus.
Wat is er nu zo mooi aan het monitoren van amfibieën en
reptielen?
Het onderwaterleven is interessant, boeiend en mooi. Je kunt de hele
metamorfose volgen.
Naast amfibieën kom je veel waterbeestjes tegen, zoals de
Schaatsenrijder, Schrijvertje, Vlokkreeft, Waterschorpion,
Ruggenzwemmer en Poelslak.
Aan de waterkant is van alles te ontdekken.
Een goede poel bestaat niet alleen uit een watertje, maar heeft ook
een goede landbiotoop in de directe omgeving.
Een stukje ruigte, een bosrandje en struiken worden gebruikt om in
weg te kruipen, maar ook om voedsel te zoeken.
Ook Libellen kun je in dat soort ruigere delen zien jagen
Op de site van RAVON ( www.Ravon.nl ) vind je veel informatie en
mooie foto’s.
De resultaten worden doorgegeven aan Staatsbosbeheer en RAVON.
RAVON staat voor Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland.
De stichting RAVON coördineert het inventariseren van de koudbloedig
gewervelde dieren in Nederland.
Resultaten 2018
Het viel ons op, dat de Heikikker zich meer verspreid heeft over ons
telgebied.
Wiebo te Beest

Lezing Amfibieën en Reptielen
22 maart 2018 ■ Tariq Stark, onderzoeker bij stichting RAVON
(Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland), heeft
donderdagavond 22 maart een lezing verzorgd over deze prachtige
diergroep.
Tariq is gespecialiseerd in deze dieren en gaf een kijkje in hoe je de
verschillende soorten kunt herkennen, waar en wanneer je ze kunt zien
en hoe je kunt bijdragen aan hun bescherming als vrijwilliger van
RAVON. Inventarisatie en monitoring maar ook preventie van ziektes
onder amfibieënpopulaties kwamen dan ook uitgebreid aan bod. Tariq
benadrukte dat Amfibieën tellen vooral een leuke bezigheid is. Alle
Amfibieën en Reptielen passeerden de revue. Door de 20
belangstellenden werden veel vragen gesteld. Het was een
interessante en leerzame avond.
Wiebo te Beest.

Werkgroep
Natuurtekenen
Tekenen en
Schilderen

De groep bestaat op moment uit 10 personen. We komen gemiddeld
om de 14 dagen bij elkaar om te genieten van het beeldend bezig zijn
met de natuur door schilderen en tekenen.
Er zouden nog twee personen bij kunnen, maar dan houdt het echt op,
omdat iedereen een eigen tafel nodig heeft om te kunnen werken.
Het zijn de maanden september tot en met april dat we gebruik maken
van het I.V.N. gebouw op de dinsdagavond.
Vanaf mei proberen we in het I.V.N. gebouw iets te laten zien van waar
we mee bezig zijn geweest.
Het zijn bijna allemaal vrouwen en lid van het I.V.N., waarvan de helft
ook op een andere manier bij het I.V.N. betrokken is, doordat ze bij
andere werkgroepen actief zijn of kinderen hebben gehad bij de
jeugdnatuurgroep.
Onderwerpen die we behandelen worden door de groep zelf
ingebracht, zodat iedereen een keer met haar geliefde onderwerp of
manier van werken bezig kan zijn.
Wat de begroting betreft: kosten voor de teken- en schilderspullen zijn
voor de deelneemsters zelf.

Om enigszins een beeld te krijgen van wat we door het jaar doen, volgt
hier het jaarprogramma van 2018.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dwarsdoorsnede van een vrucht (aanpak materiaal vrij)
Paddenstoelen (aanpak kleur)
Bosdier (werkwijze vrij)
Onderwater leven (aanpak verf)
Boekomslag (creatieve aanpak)
Sneeuwlandschap (aanpak aquarelverf)
Blauwe veertje van Vlaamse gaai (creatieve aanpak)
Huidskleuren (aanpak verf)
Honden (aanpak materiaal vrij)
Luchten (verf)
Bomen en takken (aanpak pentekening)
Abstract (aanpak verf)
v. Gogh stijl (aanpak verf)

Pamela Ooink.

Verslag excursie
- en lezingen
werkgroepen

In 2018 bestond het jaarprogramma uit 7 wandelingen en een fietstocht
waarbij 6 verschillende gebieden werden bezocht. Het aantal
belangstellenden voor deze wandelingen bedroeg gemiddeld 10
personen.
Daarnaast werden er ook wandelingen op aanvraag georganiseerd en
werd er door middel van praktijklessen ondersteuning verleend aan de
biologielessen van het Assink.
Voor de aangevraagde wandelingen bedroeg de opkomst 20 – 40
personen, oud en jong, goed en slecht ter been, Nederlandstalig of
buitenlands.
De ondersteuning van de biologielessen werd bezocht door 70
leerlingen.
In de loop van het jaar werd ook ondersteuning verleend bij de eerste
modules van de nieuwe Cursus voor Landschapsgidsen.
In 2018 hebben we zes lezingen gehad.
22-03-2018
Amfibieën
19-04-2018
Vogels
24-05-2018
Gierzwaluwen
20-09-2018
Paddenstoelen
16-10-2018
Paddenstoelen/Herfstweek
15-11-2018
Uilen
Gemiddeld aantal bezoekers was 15 personen.

Voor 2019 is gekozen voor een andere aanpak, waarbij de
excursiewerkgroep en de lezingen werkgroep een gezamenlijk
programma hebben gemaakt.
Hierbij wordt er 12 keer per jaar, telkens op de 2e zondag van de
maand een wandeling georganiseerd rond een bepaald onderwerp.
Het onderwerp bepaalt daarbij de locatie.
De wandeling begint met een korte inleiding over het onderwerp,
waarna de wandeling van start gaat.
Na afloop van de wandeling geeft de inleider nog een nadere
toelichting of een aanvulling. Tevens is er dan enige documentatie
aanwezig en is er gelegenheid tot het gebruik van koffie of thee.
Naast deze geplande wandelexcursies zullen er ook een aantal
lezingen worden gehouden over bijzondere en actuele onderwerpen,
die in alle gevallen zullen worden gecombineerd met een praktische
activiteit. Dit gedeelte van het jaarprogramma is nog niet ingevuld,
waardoor snel kan worden ingespeeld op de actualiteit.
In algemene zin kan worden gesteld, dat de activiteiten ca. 4 weken
voor dato zullen worden voorbereid en dat ca. 3 weken voor dato
publicatie hierover plaatsvindt, zowel in de media, op de website van
het IVN-Haaksbergen, op Facebook als bij de VVV.
Halverwege het jaar zal deze opzet worden geëvalueerd en eventueel
aangepast. Ook verwachten wij dat in de 2e helft van het jaar een
aantal van nieuwe gidsen de gelederen zal komen versterken.
We kijken dan ook hoopvol uit naar een boeiend IVN jaar.
Jan van den Berg en Henk Holsbeeke.

Grintenbosch
jaarverslag over
2018

Afgelopen jaar is het Grintebosch danig onderhanden
genomen voor een onderhoudsbeurt. Dit is nodig één
keer in de zoveel jaar.
Natuurmonumenten heeft er een rolstoelpad
aangelegd in samenwerking met de Veldmaat.
NM heeft landelijk een beleid, dat ook voor mensen in
een rolstoel of scootmobiel het bos bereikbaar moet
zijn.
Er is veel gekapt: dunne Amerikaanse eiken en ook grote Acacia’s aan
de ingang van het bos. (Deze waren van binnen vermolmd)
De rododendrons zijn gesnoeid en zullen weer uitlopen. Het
prikkeldraad om het weitje gaat weg. Dit zal een bloemenweide
worden. Ook zullen er bollen(stinzenplanten) worden geplant:
bijvoorbeeld bosanemoon en sterhyacint. Zoals er in vroeger tijden ook
bloeiden in het bos. Het Grintebosch zal in aanzien nu meer weg
hebben van een park dan van een bos. Voor het rijden met onze kar
om de spullen in het bos neer te zetten zal het makkelijker rijden zijn.

Het bosgevoel en het lopen in het bos zal voor de kinderen wel anders
aanvoelen. Er worden nog wat eenvoudige boomstambanken
geplaatst. Paco boswachter van NM zal deze maken en plaatsen. O.a.
bij de kateaker weer een bankje voor onze dieropdrachtjes en bij de
poel ook en verder nog wat verspreid door het bos. De ingang aan de
Geukerdijk zal nog worden aangepast met een soort hek en aan de
Enschedesestraat ook, want daar loopt het pad op het grote hek uit.
Als de bladeren weer aan de bomen komen in de lente zal het weer
wat minder kaal aanvoelen. Er is nu minder rommel rond de kateaker,
waarschijnlijk omdat je nu meer zicht hebt op de kateaker vanaf de
weg.
Voor sommige van onze projecten zullen we wat moeten aanpassen.
Ook dit jaar hebben we met IVN en NM-gidsen weer veel
basisschoolkinderen mogen ontvangen in het bos.

Vogelproject groep 7
In het vroege voorjaar begonnen we met het Vogelproject. Dan zitten
er nog geen bladeren aan de bomen, zodat de kinderen de vogels
gemakkelijk in het vizier krijgen.
Op de basisschool krijgt groep 7, voor ze bij ons komen, een filmpje
met vogels in het bos en daarbij de vogelgeluiden. Als ze dan bij ons in
het bos zijn, krijgen ze nog een keer het filmpje te zien op een beamer.
Daarna leren ze hoe ze met een verrekijker kunnen kijken met twee
ogen! Ze kijken naar een bordje op het heideveldje. Daar staat: wie dit
leest kan met verrekijker het bos in.
Ze gaan in tweetallen op stap met beide een verrekijker en een
vogelgidsje en een iPad.
Op de iPad zit een vogelzoekprogramma. Als ze een vogel zien
kunnen ze beginnen. Hoe ziet de vogel eruit. Allerlei kenmerken
moeten ze aanklikken. Als ze weten welke vogel het is mogen ze naar
de Kateaker komen en kunnen ze nestje maken wat deze vogel zou
maken. Daarbij mogen ze uit de kist eitjes zoeken. Soms krijg je
bijzondere combinaties: pimpelmeesjes met Duiveneieren! Als er nog
veel tijd is gaan ze opnieuw een vogel zoeken. Op het eind kunnen ze
een grintebosopruimspel spelen op de iPad met hun behaalde punten.
Zoetwaterproject groep 5
In het voorjaar gaan we met groep 5 naar het Waarveld
schepnetvissen in een poel. Gelukkig zat er dit voorjaar genoeg water
in het ven. Het ven is gevuld met regenwater. De voorgaande jaren
was het ven al opgedroogd als we het project wilden draaien. Dat een
ven bijna opdroogt is voor de dieren geen probleem. Het is zelfs wel
goed, want dan blijven er geen vissen zoals stekelbaarsjes (rovers)
leven die andere beestjes opeten. We hebben een keer per jaar
toestemming van NM om met de klassen daar te gaan schepnetvissen.
Het is een mooie plek, waar bijzondere beestjes kunnen worden
gevangen, o.a. libellelarven in allerlei gedaantes en kikkervisjes en
watersalamanderjongen. Het was weer een succes. De kinderen
vingen een pad en watersalamanders met kieuwen. Ook larven van
libellen. Sommige hebben een soort straalaandrijving!
Of een grote uitklapkaak om kikkervisjes te vangen, waardoor de
kinderen kreten van afschuw riepen. Ook hadden we het geluk om
reeën te zien wegspringen door het hoge gras.
Ondanks de stromende regen kwam een klas bij het Waarveld
aangefietst. Het kon hun pret niet drukken. Ze gingen vlot aan het

schepnetvissen. Tot ze het zo koud kregen, dat we voortijdig moesten
stoppen. Wat sommigen niet leuk vonden.
Bomenpaspoort groep 8
Het bomenpaspoortproject houden we altijd in de herfst. Omdat dan de
boomvruchten te vinden zijn. De kinderen zijn ware onderzoekers. Ze
gaan gewapend met een rugtas waarin zich een kompas, centimeter
en loep, bomenboekje en een bomenhoogtemeter bevinden, direct aan
de slag. Ze moeten zelf een mooie boom opzoeken met de
plattegrondkaart.
Met tweetallen zijn ze dan aan het werk. Van alles meten ze en
onderzoeken ze. Ook mogen een naam bedenken voor de boom:
Bertus de Beuk, Douglas de drogistenboom met lekkere geur!
Kabouterpad 0/1/2.
Ook in 2018 hebben vrijwilligers van Natuurmonumenten en het IVN in
de lente en de herfst weer het Kabouterpad uitgezet in het
Grintenbosch. We hebben groep 1 en 2 van veel scholen uit
Haaksbergen, Buurse en St Isodorushoeve mogen ontvangen in het
Grintenbosch. De kinderen hebben de uitgezette opdrachten met veel
plezier en enthousiasme gedaan. De kleintjes maakten op die manier
kennis met de natuur en leerden o.a. over, de spin, de regenworm, de
slak, de bomen, boomvruchten en paddenstoelen in het bos.
Ook de leerkrachten en de begeleiders zijn enthousiast over het
project.
Waterproeven, groep 6.
De leerlingen van groep 6 van de basisschool komen in april naar het
Grintenbosch om water te proeven en om waterproeven te doen.
Er zijn 15 opdrachtkaarten, waar ze in 2-tallen mee aan de slag gaan.
Opdrachten afwisselend in de Kateaker, onder het afdak en ergens in
het bos.
Het hoofdthema van alle opdrachten heeft te maken met grondwater,
schoon water en vervuild water.
Als we terugkijken naar afgelopen zomer weten we, hoe belangrijk het
is om goed en zuinig met water om te springen.
Jong geleerd is oud gedaan en alle kleine beetjes helpen.
Dierenpad, groep 3
Wij hebben in het voorjaar en het najaar het dierenpad in het
Grintenbosch. Voor groep 3/4. Er staan dan 10 houten dieren in het
bos. En elk dier heeft een opdracht om In nek. Bij het voorjaar hebben
we bij opdracht 9 het bijenhotel. Een van de kinderen is de koningin en
in het bos staan negen nepbloemen met magneten. De koningin roept

“zon!”, dan mogen de kinderen de magneet van een bloem halen en op
het bijenhotel plaatsen. Als de koningin “regen!” roept moeten de
kinderen bij elkaar gaan staan. Dit is om te laten zien hoe belangrijk de
bijen zijn. En de kinderen vinden het leuk om te doen.
Bij de spinnen kwam de leuke uitspraak: “de spin maakt de draad met
zijn achterbilletje.”

Hermien Lankheet

Verslag heemtuin
2018

Door de lange vorstperiode was het voor de heemtuingroep moeilijk in
te schatten of er wel voldoende aanbod van planten was om de
jaarlijkse plantenmarkt te organiseren. De natuur blijkt zich toch snel te
kunnen herstellen want er was gelukkig voldoende aanbod voor de
Plantenmarkt. Met hulp van enkele extra medewerkers heeft men alles
weer op tijd klaar kunnen krijgen.
De belangstelling tijdens de plantenmarkt was goed en totale verkoop
lag maar iets lager dan in 2017. Ook dit jaar heeft Hennie Wijlens met
zijn dahlia’s, de plant van het jaar “de Maria Distel” en zijn andere
planten weer veel succes en daarmee ook weer een belangrijke
financiële bijdrage geleverd. Alleen vraagt de Plantenmarkt zoveel

energie dat wij met de kleine groep onvoldoende tijd overhouden om
de heemtuin weer voorjaars klaar te maken.
In mei hebben Wim en Paula de regionale bijeenkomst van het IVN die
dit keer in Hengelo bij het Weusthag georganiseerd werd bezocht.
Er volgde een periode van mooi weer om veel te doen maar het werd
wel een warme en zeer droge tijd. De planten verdroogden of kwijnden
helemaal weg. “Goudveil”. De Ilexhaagjes kregen het zeer moeilijk en
een aantal legden het loodje. De vijver kwam droog te staan. Dit gaf
ons wel de mogelijkheid om al het blad uit de vijver te verwijderen.

In juni zijn wij een middag naar het arboretum in De Lutte geweest
waar Ko onze gids was. Tevens hebben we dit uitstapje gebruikt om
afscheid van Joke te nemen.
Voor een Natuurmarkt was de heemtuin qua aanzien niet aantrekkelijk
en voor Hennie was het door diverse omstandigheden niet mogelijk om
zijn passie voor de dahlia’s op de juiste wijze ten toon te stellen. Dit
was voor ons aanleiding om het bestuur in overweging te nemen om
de Natuurmarkt geen doorgang te laten vinden. In oktober is de schade
aan de Ilex-haagjes van de kruidentuin hersteld.

Oktober en november is weer gebruikt om alles winterklaar te maken.
De houtwal in de heemtuin is gesnoeid en de takken zijn weer terug
geplaatst en van de rechte stammetjes is een palissade gebouwd. De
reststukken zijn opgestapeld om de schimmels en insecten hun werk te
laten doen.
De medewerkers van de heemtuin Paula, Wim, Ko, Hennie, Lidy,
Dinie, Carla en Jan

Verslag
Werkgroep
Jeugd

13 januari 2018; Vogels in de winter
Ook dit jaar starten we weer met jeugdgroep met 9 kinderen. Na een
biologisch moment hebben ze een pindamannetje gemaakt voor de
vogels in hun tuin en dat was nog een hele kluif.

We hebben ook uitleg gegeven waarom ganzen en eenden geen
koude voeten krijgen op het ijs en hoeveel dieren overwinteren in ons
land.

10 februari 2018; Fossielen

Deze ochtend hebben Toon en Norbert Huiskens en Henk Ooink ons
uitleg gegeven over de loop van de grote rivieren en hebben ze ons
een kaart van Europa laten inkleuren met deze rivieren.

Henk gaf aan dat langzaam stromende rivieren alleen zand meevoeren
en dat snelstromende rivieren vaker grind, stenen of rotsen meevoeren
en door het meanderen ook wel fossielen mee kunnen nemen.
Na een korte uitleg over fossielen werden er zes emmers met grind,
stenen en fossielen op tafel gekiept, en moesten de kinderen de
fossielen eruit zoeken. Nadat alles was opgeruimd mocht iedereen om
de beurt een aantal fossielen uitzoeken en meenemen. Dat was een
leuke verrassing voor de jongelui. We hebben de heren dan ook
vriendelijk bedankt.

10 maart 2018; Voorjaarswandeling Witteveen. We maken een
voorjaarswandeling in het Witteveen en volgen deze ochtend een
stukje Buurserbeek.
Na uitleg over het ontstaan van het Witteveen en de kanalisatie van de
Buurserbeek zien we nu dat de beek weer meer vrijheid krijgt. Ook zien
we de Musselkalk in de beekbedding. De Musselkalklagen zijn 200 tot
250 miljoen jaren oud. In het Witteveen heeft vroeger Textiel Baron van
Heek een poging gedaan om een sanatorium te stichten, maar dat is er
nooit van gekomen. Op de grens met Duitsland ter hoogte van
Hessenpoort zien we de plek waar vroeger mensen terecht werden
gesteld. Op deze plek is nu nog een galg, en een rad (van het
raddraaien) te zien. Het was wel een beetje luguber. Maar al met al
een prachtige wandeling met mooi weer.
14 april 2018; Zaaien en poten.
We hebben een poot- en zaaidag aan het Dievelaarslaantje. Eerst zijn
we onder leiding van Jan Overbeek aardappels gaan poten in de
heemtuin. Daarna zij er in het gebouw van oude kranten potjes
gemaakt en hebben we daarin allerlei zaden gezaaid. Ook zijn er een
bakje eetbare bloempjes gezaaid. Al dit zaaiwerk is mee naar huis
genomen om daar te verzorgen en later uit te poten. In de komende
maanden zullen we navragen hoe het erbij staat. En na de zomer
zullen we kijken naar de aardappeloogst is en welke boer de dikste
aardappels heeft.

12 mei 2018; Herbarium.
Op deze mooie zaterdag morgen hebben we langs de Buurserbeek
nabij het Molenveld gezocht naar planten en deze verzameld. We
hebben al deze planten gedetermineerd en van alle planten en namen
een Herbarium gemaakt en het gedateerd op 12 mei 2018. Tijdens de
ze laatste werkzaamheden en door het warme weer was een glas fris
voor ons allen zeer welkom. Langs de beek stonden ook veel
Adelaarsvarens. We hebben van de Adelaarsvaren een bladsteel nabij

de wortelstronk doorgesneden en dan zie waarom hij zo heet. In het
snijvlak zie je namelijk een adelaar: kijk maar op de foto hieronder.

9 juni 2018; Op stap in het Haaksbergerveen. Deze ochtend hebben
we onder leiding van Jeanet Nijholt, boswachter publiek Twente van
Staatsbosbeheer een bezoek gebracht aan het Haaksbergerveen. Dit
is één van de zeldzame hoogveengebieden in Nederland.
Het hoogveen is ontstaan na de laatste ijstijd. Er bleven toen klei- en
leemlagen achter, die een bijna waterdichte ondergrond vormden.
Hierin bleef het smeltwater achter en door de eeuwen heen groeiden
de poelen dicht met waterplanten waaronder Veenmos. Veenmos
(Spagnum) heeft de eigenschap dat het mos enkele tientallen
centimeters per jaar groeit en aan de onderkant weer afsterft. Door de
ophoping van deze plantenresten ontstaat er een dik pakket en dat
noemen we dan hoogveen. Brak water, waar o.a. heide, de
vleesetende Zonnedauw, berkenbomen, het pijpenstrootje en
Adelaarsvarens welig groeien. Hier gedijen ook de zeldzame heikikker,
diverse reptielen zoals de Adder en amfibieën waaronder de
levendbarende hagedis.
Dan hebben we het nog niet gehad over de diverse vogels waaronder
de Blauwborst. Jeanet werd geconfronteerd met de IVN
Jeugdledengroep en het jeugdteam, een enthousiaste niet al te stille
groep!! Er werd veel gevonden en ontdekt; pootafdrukken en keuteltjes
van wilde zwijnen, restjes wol dat duidt op de schaapskudde, een leeg
vogelei, vlinders, de eikenprocessierups en niet te vergeten jonge
kikkertjes.
De hoogte van een boom meten. Jeanet gaf aan hoe je dit het beste
kunt bepalen en had daar alleen twee stokjes voor nodig. Je verbaast
je nog hoe hoog een boom is als je deze meet. Planten werden ook
bestudeerd en natuurlijk op naam gebracht. Het is en blijft altijd leuk
om dit samen te doen. Ook werd er nog even stilgestaan bij het steken
van turf te herkennen aan de recht toe recht aan vakken die je goed
kunt onderscheiden van de overige poeltjes. Al met al was het een
super geslaagde ochtend!

8 september 2018; Herfstvruchten.
Deze zaterdag zijn we op zoek gegaan naar herfstvruchten. Wat zijn
herfstvruchten; de naam zegt het al, vruchten van de herfst. Eikels,
bessen, noten en zaden. Met allemaal een eigen doos gingen we op
pad om deze te vullen. De bedoeling was dat we eikels, de inlandse en
Amerikaanse, Meidoornbessen, Beukennootjes, Elzenproppen, en nog
een heleboel dingen meer zouden vinden. Al snel zaten de eerste
bessen in de doosjes en al wandelend en zoekend kwamen we er een
heleboel op het spoor. Ook vonden we al enkele paddenstoelen, er
was er zelfs eentje flink aangevreten door een muis of eekhoorn.

Galappels op eikenblaadjes waren er ook genoeg te vinden, en nadat
we en één doormidden sneden, zagen dat hier een heel klein wormpje
in zat, dat als het de kans had gehad, een galwesp zou worden. Aan
het eind van ons rondje vonden we op de parkeerplaats nog de
zaadjes van de Esdoorn. Toen was de doos bijna compleet alleen
geen Berkenzaadjes! Door de grote droogte van deze zomer waren
zelfs de blaadjes van de Berken dood en waren op deze plek geen
zaadjes te vinden.
Nu kennen we ook de Pitrus, Rozenbottel, Lijsterbes, Beukennootjes,
Tamme Kastanje en weten we dat sommige soorten makkelijker te
herkennen zijn als we er een blaadje van de boom of struik bij zien. Het
was een leuke gezellige en leerzame ochtend.
13 oktober 2018; Haaksbergerveen opschonen.
Deze ochtend verzamelden we ons bij de werkschuur van
Staatsbosbeheer met de naam; “Venneploes”, aan de Urkerweg in
Haaksbergen. Hier wachten boswachters Janet en Adriaan van
Staatsbosbeheer ons op, om ons mee te nemen naar de werkplek van
deze ochtend.

Deze was een eindje verderop aan de Welmerweg. Hier was een heus
bos aan het groeien tussen de heidestruiken van kleine
dennenboompjes, de vliegden. Een vliegden is een door de natuur
verspreide grove den. De benaming is te danken aan de wijze waarop
het zaad waaruit de boom is gegroeid op zijn plaats kwam. Het is
namelijk meegevoerd door de wind, vandaar vliegden.
Aan de jeugdgroep de taak om er korte metten mee te maken en de
heide weer de ruimte te geven om te groeien. En al waren er jammer
genoeg maar 3 kinderen (en geen enkele ouder) om dit klusje te
klaren, er werd hard gewerkt en het resultaat was verbluffend.
Dus ondanks de magere opkomst hebben we de boswachters laten
zien dat echte IVN-ers niet bang zijn voor een paar vuile handen.
Aan het eind van de ochtend was iedereen het erover eens, dat het
een hele leuke ochtend was geweest, het weer was prachtig en een
ochtend in het bos werken geeft nieuwe energie.

10 november 2018; Hoe dieren overwinteren.
Deze ochtend hebben we de activiteit in ons verenigingsgebouw
gehouden. Na de inleiding door Thecla over o.a. winterslaap,
winterrust, stand - en trekvogels, waren de kinderen aan zet. Er
werden diverse dier- en vogelsoorten opgenoemd en de kinderen
gaven aan onder welke categorie deze dieren vielen. Hierna werd er
geknutseld met o.a. klei, natuurlijke materialen, knoopjes enz. Al met al
hebben we een leerzame en gezellige ochtend gehad.
8 december 2018; Kerst
Zaterdag 8 december jl. was een speciale kerst. Niet alleen om de
activiteit, maar ook omdat dit de laatste bijeenkomst was met het
bestaande jeugdteam. Dit team heeft door omstandigheden moeten

besluiten om met ingang van 2019 te stoppen met haar activiteiten. Het
is niet anders. Dit deed niet af aan de kerstsfeer van deze ochtend.
Er werd deze ochtend druk geplakt, geschilderd en geknipt. Er werden
kerstkaarten gemaakt, boomhangers geschilderd op schors van de
Plataan, en een minikerstboom versiert. Dit onder het genot van een
heerlijke mok warme chocolademelk, natuurlijk met slagroom en een
kerstkrans maakte de sfeer compleet. En dan heb ik het nog niet over
de kerstmuziek die op de achtergrond klonk. Heel gezellig.

Tot slot wensen we iedereen een goed en gezond 2019.

Met vriendelijke groet,
Annette, Addie, Thecla, Gabriela en Reny

Jaarverslag
werkgroep
Publiciteit 2018
In onderstaande zijn in het kort de publiciteitsactiviteiten van IVN
Haaksbergen van 2018 opgesomd.
Externe website:
Webmaster: Fred Groothuis, back-up Rob Stekelenburg
De externe website wordt meer gebruikt dan voorgaande jaren.
Nieuwsbrieven:
Dit jaar zijn door het bestuur vier Nieuwsbrieven naar de leden en
donateurs gestuurd.

Activiteitenbrieven:
Er zijn vier activiteitenbrieven verstuurd naar leden, donateurs en
belangstellenden.
Media:
De activiteiten zijn via de media, VVV, Facebook, IVNHaaksbergenwebsite en soms via posters aan het publiek kenbaar
gemaakt via de Coördinatoren van de Werkgroepen.
Stefan Wegdam werd vaak betrokken bij het maken/redigeren van
“verhaaltjes” voor de media.
In de media (via Stefan) mooie stukken over o.a. de Uilen en Cursus
Landschapsgids.
Groenvoer Special:
Er komt dit jaar geen Groenvoer Special, zoals we die de afgelopen
drie jaar hebben gehad. Het is erg veel werk om dit samen te stellen
(en dat ook nog eens kostenneutraal).
Er zal voor 2018 geprobeerd worden een Groenvoer (elektronische
versie) samen te stellen uit de diverse jaarverslagen van de diverse
werkgroepen.
Informatieblad:
Het Informatieblad (A5 met info over IVN Haaksbergen) is dit jaar
driemaal ge-update i.v.m. met mutaties.
Interne website:
Webmaster: Rob Stekelenburg. Back-up t.z.t.: Fred Groothuis.
Nu alleen te gebruiken door de cursisten van Cursus Landschapsgids.
Wandel- en fietsroutes
De bestaande boekjes van de wandel- en fietsroutes worden niet meer
gedrukt en via VVV en IVN verkocht. Ze worden ondergebracht bij de
landelijke IVN wandel- en fietsroutes.
Voor de nieuw ontworpen IVN-route (voorheen Lionspad) komt een
boekje beschikbaar, dat via de VVV verkocht wordt.

Jaarverslag
IVN 2018 Uilen
werkgroep

De start van de uilen werkgroep in 2018 verliep veel beter dan in 2017
toen we erg moesten wennen aan de afwezigheid van Chris Klok.
We zijn het jaar begonnen met een vergadering op 14 februari, waarin
we afspraken hebben gemaakt betreffende het nieuwe uilenseizoen.
Op deze vergadering was ook Albert Stevens aanwezig, die ons
toezegde ook in 2018 in Haaksbergen te willen ringen.
Zoals hieronder in het verslag is te zien is het een prima uilenjaar
geworden, een jaar waarin we 165 pullen hebben geringd.
2018 kenmerkte zich door veel muizen en veel meikevers.
De eerste pullen werden op 26 april aangetroffen en op 18 mei
geringd.
De laatste pullen werden op 3 juli geringd.

Steenuil
Op de laatste rode lijst staat de steenuil bij de kwetsbare soorten, in
ons gebied gaat het redelijk goed, mede ook door de vele meikevers in
het voorjaar.
Van de bijna 90 steenuilkasten die wij in ons gebied hebben hangen
waren er 18 bezet, met totaal 60 pullen. Dit is gemiddeld 3,3 pul per
kast.
Op 19 mei troffen we de eerste steenuil pullen aan onder de pannen
van het schuurtje aan de Oostendorperweg, die we op 2 juni geringd
hebben. (Van de 5 pullen waren er 2 uitgevlogen)
De steenuilenkasten zijn ook een gewilde broedplaats voor spreeuwen
en koolmezen
Jaar

2015
2016
2017
2018

Totaal
aantal
kasten
bezet
14
22
16
18

Jonge steenuil

Totaal
aantal
pullen

Totaal
aantal
kasten
geringd

Totaal
aantal
pullen
geringd

Gemiddeld
aantal
pullen

44
60

8
18

17
60

2,1
3,3

Jonge steenuil op de weegschaal

Bosuil
Van de ruim 50 bosuilenkasten die wij in ons gebied hebben hangen
waren er 4 bezet, met totaal 8 pullen. Gemiddeld 2,0 pul per kast.
Dit resultaat is precies gelijk aan die in 2017, toen viel het tegen dus
ook in 2018 was wat betreft de bosuilen geen goed jaar.
Op 26 april troffen we de eerste bosuil pullen aan en op 18 mei hebben
we de eerste geringd.
De bosuilenkasten worden regelmatig gekraakt door holenduif en
kauwtje.
Jaar

2015
2016
2017
2018

Totaal
aantal
kasten
bezet
9
14
4
4

Totaal
aantal
pullen

Totaal
aantal
kasten
geringd

Totaal
aantal
pullen
geringd

Gemiddeld
aantal
pullen

8
8

0
4

0
8

0
2

Albert ringt een bosuil
ring

Jonge bosuilen wachten op een

Kerkuil
Van de 60 kerkuilenkasten die wij in ons gebied hebben hangen, waren
er 14 bezet, met totaal 62 pullen. Gemiddeld 4,4 per kast.
Op 23mei deden we de eerste controle en op 8 juni werden de eerste
pullen geringd.
Met de kerkuil gaat het zo goed dat hij niet meer voorkomt op de rode
lijst. Toch viel het in ons gebied een beetje tegen.

Jaar

Totaal
aantal
kasten
bezet

Totaal
aantal
pullen

Totaal
aantal
kasten
geringd

Totaal
aantal
pullen
geringd

Gemiddeld
aantal
pullen

2015
2016
2017
2018

4
19
18
16

71
62

14
14

59
62

Jonge kerkuilen
vleugellengte

4,2
4,4

Het opmeten van de

Torenvalk
Ook de torenvalk staat in de rode lijst bij de kwetsbare soorten.
Van de ruim 20 torenvalkkasten die wij in ons gebied hebben hangen,
waren er 6 bezet, met totaal 35 pullen, dat is gemiddeld 5,9 per kast.
Op 2 juni werden de eerste torenvalken geringd.
Jaar

2015
2016
2017
2018

Totaal
aantal
kasten
bezet
2
7
6
7

Eieren van de torenvalk

Totaal
aantal
pullen

Totaal
aantal
kasten
geringd

Totaal
aantal
pullen
geringd

Gemiddeld
aantal
pullen

26
35

4
6

17
35

4,3
5,9

De uitgekomen eieren

Vergelijking broedsels tussen 2018 en 2017
Steenuil
Bosuil
Kerkuil
torenvalk

Jaar 2017
16
4
18
6

Jaar 2018
18
4
16
7

2018 tov 2017
+ 12,5 %
gelijk
- 11,1 %
+ 16,6 %

44

45

+2,3 %

Totaal

Het totale aantal broedsels is nagenoeg gelijk aan vorig jaar, maar
er zijn wel veel meer pullen geringd.
Overige activiteiten van de werkgroep:
• 14 februari- vergadering van de werkgroep.
• 31 mei- vergadering kerkuilen in Almelo
• 27 oktober- “nacht van de nacht”, Buurserzand

Samenstelling Uilenwerkgroep:
Afdeling Beckum/Oele
• Henny Molenveld
• Willie Kampuis
Afdeling Buurse
• Herbert Geuvers
• Toon Rouwenhorst
• Marjan de Boer

tel. 053- 5727654

tel. 053- 5727278

Afdeling Haaksbergen (overige gebieden)
• Arno de Jongh
• Remco Polhuis
• Willem Jan Westerholt
tel. 053- 5723982

Oktober 2018
Interim coördinator: W.J. Westerholt

De uitrusting van een ringer
Naast het inventariseren van weidevogellegsels zijn we actief geweest met
onderstaande zaken:

Jaarverslag
Weidevogels
2018

7 maart

- Vergadering weidevogel werkgroep

17 maart
Nul (Olst)

- Start weidevogelseizoen Overijssels Landschap in den

28 maart

- Eerste nesten in Buurse

Hieronder treft u het totaaloverzicht aan van de resultaten van het werk
van de IVN weidevogel werkgroep in het voorjaar van 2018.

TOTAAL OVERZICHT 2018

Medewerkers

GEBIED 1.

GEBIED 2.

GEBIED 3.

GEBIED 4.

GEBIED 5.

Omgeving

Omgeving

Omgeving

Buurse

Buurse

Stepeler Es

Kolenbranderw
eg

Schoolkaterdijk

Toon
Rouwenhorst

Walter Knippers

Henny Molenveld

Wiebo te Beest

Wiebo te Beest

Gerrit Bokma

Geurt Slotman

Johan ter Huurne

Gerrit v.d. Lee

Tonnie ten
Voorde

Willem Jan W.

Jelmer Landman
Diny Wantia

TOTAAL

Gerrrit Wormgoor

Totaal
nesten

2 (2)

2 (3)

2 (7)

19 (25)

19 (22)

44 (59)

Kievit

2

2

2

19

19

44

Grutto

-

-

-

-

-

-

Wulp

-

-

-

-

-

-

Scholekste
r

-

-

-

-

-

-

Uitkomst-

50%(100%)

50%(100%)

50%(14%)

64%(52%)

74%(41%)

58%(44%
)

Percentage

Tussen haakjes geplaatste getallen zijn de resultaten van 2017

Het was een redelijk tot droog voorjaar, met tot 22 maart nog lichte
nachtvorst. De dalende tendens van het aantal weidvogels heeft zich
ook in 2018 voortgezet.

De problemen waar de weidevogels voor staan geldt niet alleen voor
Haaksbergen maar ook landelijk.
Alleen in echte weidevogelgebieden, zoals in Overijssel in de
Mastenbroekerpolder, zijn de aantallen nog redelijk, maar daar staat
ook veel subsidie tegenover.
Het gemiddelde uitkomstpercentage is 58 %, iets beter dan in 2017.
In Stepelo, waar we in 1985 zijn begonnen, waren de resultaten zo
slecht dat we een 7tal landbouwers hebben aangeschreven met de
mededeling dat we met de inventarisatie stoppen. In het gebied rond
Hulstweg, Veldsnijderweg, Stepelerveldweg en Kolenbranderweg
waren de resultaten zo slecht dat de motivatie daar nog te
inventariseren was verdwenen.
Overzicht gebied 1.
Contactpersoon:

Jelmer Landman Kamille 2, tel. 053 5723510

Gebied:

Dit gebied ligt tussen Hengelose weg en
Schaddenweg en op de es

Groot:

ong. 180 ha.

Landbouwers:

13

Vrijwilligers:

2

Dit is het gebied waar we in 1985 zijn begonnen met het werk van de
Weidevogelwerkgroep. 2018 is een nieuw dieptepunt.
Gebied 1, 2 en 3 zijn verder door de aanleg van de nieuwe N18 voor
weidevogels oninteressant geworden.

Overzicht gebied 2.
Contactpersoon:

Toon Rouwenhorst, Van Speijkstraat 21, tel. 0535727278

Gebied :

Omgeving Kolenbranderweg en Stepelerveldweg

Groot:

ong. 90 ha.

Landbouwers:

2

Vrijwilligers:

1

Ook hier was het dit jaar zeer slecht.
Overzicht gebied 3.
Contactpersoon:

Walter Knippers, Molenstraat 36, tel. 053 5722167

Gebied :

Ten oosten en westen van de Schoolkaterdijk

Groot:

ong. 195 ha.

Landbouwers:

5

Vrijwilligers:

2

Vorig jaar ging het nog redelijk, maar ook hier was de N18 de
genadeklap.
De werkgroep zal zich beraden over de werkzaamheden in
Stepelo. De resultaten zijn zo slecht dat verdere inventarisatie
weinig zin heeft. In de vergadering van februari 2019 zullen we
beslissen hoe we verder gaan.
Overzicht gebied 4.
Contactpersoon:

Henny Molenveld, Oostendorperweg 55/Z, tel:
053- 5727654

Groep 4 en 5
Gebied:

Buurse, omgeving Kalkdijk, Munsterdijk,
Wennewickweg, Broekdijk

Groot:

ong. 220 ha.

Landbouwers:

11

Vrijwilligers:

4

Vanaf 2010 hebben we Buurse gesplitst in gebied 4 en gebied 5.
Na het topjaar 2016 was 2017 minder en deze teruggang heeft zich in
2018 voortgezet.

Overzicht gebied 5.
Contactpersoon:

Wiebo te Beest Rossinistraat 10, tel. 053
5726111

Groep 4 en 5
Gebied:

Buurse, omgeving Kalkdijk, Munsterdijk,
Wennewickweg, Broekdijk

Groot:

ong. 220 ha.

Landbouwers:

10

Vrijwilligers: 4
Ook hier was het minder dan vorig jaar.

Leden van de werkgroep zijn ong. 1 x per week of 2 weken in het
veld. De landbouwers echter zijn dagelijks op het land en weten
zodoende veel beter in welke percelen vaak weidevogels zitten.
Met weinig extra werk kan de landbouwer een belangrijke bijdrage
leveren aan het instandhouden van weidevogels.
Wat kunt u als landbouwer zelf doen voor de weidevogels
-

Goed uitkijken naar nesten, jonge vogels en merkstokken
(merkstokken staan aan beide zijden van het nest op ong. 2
m. van het nest).

-

De nesten tijdens de werkzaamheden op het bouwland
eventueel verplaatsen. (Met schop of met de hand een kuiltje
maken en het nest hier voorzichtig inleggen)
De nesten tijdens het bemesten tijdelijk afdekken met plastic
zak o.i.d.
Om de nesten heen maaien en een flinke strook gras (min.
2x5 m.) laten staan

-

Aarzel niet te bellen met een contactpersoon (zie overzicht) als
u hulpnodig denkt te hebben bij het inventariseren van nesten
vóór een bewerking op het land.

Weidevogel landbouwer van het jaar 2018
Sinds 2007 benoemen we elk jaar een landbouwer die zich erg
verdienstelijk heeft gemaakt voor de weidevogels tot “Weidevogel
landbouwer van het jaar”.
In 2018 hebben we geen Weidevogel landbouwer benoemd ivm de
zeer slechte resultaten.

Vorige winnaars:
2007 - Fam. Schutten aan de Wennewickweg
2008 - Fam. ter Braak aan de Schoolkaterdijk
2009 - Fam. Klein Rot aan de Zoddebeekweg
2010 - Fam Schutten aan de Wennewickweg
2011 - Fam.Laarman aan de Schoolkaterdijk
2012 - Fam. A. Damveld aan de Kolenbranderweg
2013 – wegens slechte resultaten niet uitgereikt
2014 – wegens slechte resultaten niet uitgereikt
2015 – Fam. F.G.H.J. Scholten aan de Haaksbergerweg, Buurse
2016 – Melkveehouderij Scholten Laakmors, Buurserstraat,
Buurse
2017 - Maatschap Pardijs – Roekevisch aan de Zendvelderweg,
Buurse
2018 – wegens slechte resultaten niet uitgereikt

Wij willen u tenslotte bedanken voor uw medewerking het afgelopen
jaar en verwachten dat u ook in 2019 uw steun wilt blijven geven.
Namens IVN Weidevogel werkgroep:
Coördinator W.J. Westerholt, Tel. 053-5723982

Informatie
Het IVN

VERENIGING VOOR NATUUREDUCATIE EN DUURZAAMHEID
ALGEMENE INFORMATIE

Haaksbergen

Heemtuin IVN Haaksbergen

Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken
bij natuur, milieu en landschap. De afdeling Haaksbergen organiseert
excursies, lezingen en cursussen.
Voor meer informatie zie de website: www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen
IVN-Haaksbergen telt ca.170 actieve leden en is sinds 1984 gevestigd in het
Natuureducatief Centrum (NEC) “Han Jordaan”, Dievelaarslaantje 2, 7481 WJ
Haaksbergen.

Heemtuin:
Rond het gebouw is een heemtuin aangelegd, die van 1 april tot 31 oktober op
dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur geopend is. Verder na telefonische afspraak.
Bestuur:
Voorzitter:
Harry Maathuis, Vonkenkaamp 17, 7482GB Haaksbergen
053-5726736 of 06-48261795 hmaathuis@planet.nl
Secretaris:
Ada Landman, Kamille 2, 7483AP Haaksbergen 053-5723510 of 06-24363182
Maria Wielens, De Nolle 24, 7482GP Haaksbergen 053-5727658
secretariaat.ivnhaaksbergen@gmail.com
Penningmeester en ledenadministratie:
Arno de Jongh, De Volmer 70, 7482HA Haaksbergen 053-5725194
penningmeester.ivnhaaksbergen@gmail.com

Werkgroepen:
Heemtuinwerkgroep:
Zorgt voor het onderhoud van de heemtuin en organiseert o.a.
de jaarlijkse Plantenmarkt.
Jan Overbeek 053-5721974 ajoverbeek1970@kpnplanet.nl

Jeugdnatuurgroep (9-16 jaar):
Ben je 9 jaar of ouder en houd je van natuur, ben je een echte
natuurvriend of wil je even iets anders dan school?
Dan is de Jeugdnatuurgroep echt iets voor jou!
Coördinator: vakature
Werkgroep Excursies en Lezingen/Cursussen:
Deze nieuwe, gezamenlijke werkgroep geeft cursussen
en organiseert lezingen. De maandelijkse wandelingen
op de 2e zondag worden vooraf gegaan door een korte inleiding.
Onderstaand vindt u het jaarprogramma 2019 “Wandelingen”.
Henk Holsbeeke
053-5744794 hholsbeeke1943@kpnmail.nl
Wiebo te Beest
053-5727910 wtebeest@kpnmail.nl
Jan van den Berg
053-5727856 bergcat@introweb.nl
Weidevogelwerkgroep:
is een actieve werkgroep op het gebied van de weidevogelbescherming.
Willem Jan Westerholt 053-5723982 denwjwesterholt@kpnmail.nl

Uilenwerkgroep:
Deze werkgroep houdt zich bezig met de broedstimulatie van de
bos-, steen-, kerkuil en torenvalk.
a.i. Willem Jan Westerholt 053-5723982 denwjwesterholt@kpnmail.nl

Werkgroep Reptielen en Amfibieën:
Deze werkgroep houdt zich bezig met monitoren van amfibieën en
reptielen.
Wiebo te Beest
053-5727910 wtebeest@kpnmail.nl

Werkgroep Publiciteit:
belangrijke werkgroep ter informatie van de media, voor de nieuwsbrief,
de website en andere manieren van publiciteit.

Coördinator: vakature

Werkgroep Grintenbosch:
Deze werkgroep werkt samen met Natuurmonumenten en geeft
natuureducatie aan de basisscholen in Haaksbergen.
Hermien Lankheet 053-5726409 hermien.lankheet@kpnmail.nl

Werkgroep Onderhoud en Schoonmaak:
verzorgt het onderhoud en de schoonmaak van ons clubgebouw
“Han Jordaan”.
Jan Overbeek 053-5721974 ajoverbeek1970@kpnplanet.nl

Werkgroep Natuurtekenen:
De bedoeling van deze werkgroep is beter te leren tekenen door
beter te kijken naar je omgeving.
Paméla Surink 053-5740533
frankenpamela@kpnmail.nl

WANDELINGEN / EXCURSIES 2019

JANUARI

DATUM

ONDERWERP

zondag 13.01

Winterwandeling /Bomen

10.00 - 12.00

FEBRUARI

zondag 10.02

Landweer / waterpark

10.00 - 12.00

MAART

zondag 10.03

Amfibieën

10.00 - 12.00

APRIL

zondag 14.04

Vogelwandeling

10.00 - 12.00

MEI

zondag 12.05

Vleermuizen

20.00 - 22.00

JUNI

zondag 09.06

Boomkikkers

10.00 - 12.00

JULI

zondag 14.07

Landschappen fietstocht / gevolgen aanleg N18

10.00 - 13.00

AUGUSTUS zondag 11.08

Waterbeheer / verduurzaming hout

10.00 - 12.00

SEPTEMBER zondag 08.09

Harreveldschans

10.00 - 12.00

OKTOBER

zondag 20.10

Paddenstoelen

10.00 - 12.00

NOVEMBER zondag 10.11

Aanpassingen landschap

10.00 - 12.00

DECEMBER zondag 08.12
10.00 - 12.00

Kabouterpad / Aanpassingen rolstoelers

