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Van het bestuur
Op zaterdagochtend 21 november jongstleden was ik alleen op de Heemtuin de laatste - nou ja bladeren van het middenplein aan het bij elkaar harken. Elders in het Stadspark Weusthag was de
werkgroep Landschapsonderhoud onder leiding van Peter Leeuwerink ook aan de slag.
Voordeel van het alleen zijn is dat je goed door kunt werken. Overigens niets ten nadele van de
gezelligheid met de anderen op andere werkdagen! Een vader met een natuurgierig kind kwam
nog even langs om wat laatste foto's van enkele bloeiende planten te maken. Leuk!
Als je zo alleen aan het werk bent passeren allerlei gedachten de revue. Wat een apart en eigenlijk
vervelend jaar hebben we toch achter de rug en misschien ook nog wel even voor de boeg.
Hoewel we op de Heemtuin en Beleefbos qua werkzaamheden nog wel veel hebben kunnen doen
moesten we natuurlijk een deel van de open zondagen schrappen, hebben we geen
bijeenkomsten kunnen organiseren, slechts beperkt kunnen vergaderen et cetera.
Pluspunten zijn er zeker toch ook. We zijn blij met de wekelijkse aanwezigheid van leerlingen van
het voortgezet speciaal onderwijs De Korhoen die bij ons kennis en werkervaring met groen komen
opdoen. Ook de BSO-buiten, die bij 't Geerdink is begonnen gebruikt de Heemtuin en Beleefbos
regelmatig voor hun activiteiten. Heel goed!
Nog vermeldenswaard is ook de komst van Henk van den Berg, die op vakkundige wijze ons
gereedschap zal gaan onderhouden. Heel fijn Henk dat je dat wilt doen.
Ja en dan ons beoogd gebouw, ons natuur-educatiecentrum. Komend jaar wordt wat dat betreft
een spannend en uitdagend jaar. Als bestuur van de Stichting Heemtuin en Natuur-Centrum
Hengelo, waarvan ik zoals jullie weten ook voorzitter ben, hebben we tegen elkaar uitgesproken
dat we in 2021 met de bouw willen aanvangen. Een substantiële bijdrage uit het Ambitieplan
Weusthag is toegezegd, de bouwtekening is inmiddels aangepast op een wat compacter ontwerp,
het constructief ontwerp is inmiddels doorgerekend en aan de raming van de bouwkosten wordt
gewerkt. Zodra deze bekend zijn kunnen we bezien welk bedrag we nog zullen moeten vergaren
via fondsen, via middelen in natura, via zelfwerkzaamheid et cetera Wat dat laatste betreft zullen
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we zeker op zoek moeten naar meerdere vrijwilligers die mee willen helpen met de bouw. Mocht
iemand van jullie daar suggesties voor hebben laat het ons rustig weten.
Gelukkig gaat de natuur gewoon nog steeds haar gang ondanks alle omstandigheden. Nu de
mensen meer buiten willen zijn dan normaal voorzien we met ons Beleefbos zeker in die behoefte.
Moeders met kinderen, sportende jongeren, lunchlopers, scholieren van het VMBO. Ze komen er
allemaal en genieten ieder op hun eigen manier van de plek. Dat we het afval ook wel buiten de
prullenbak vinden is uiteraard niet altijd even gezellig ☹. Maar de vele positieve reacties van
gebruikers doet ons als vereniging toch goed.
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf heb ik geen flauw benul hoe we de komende
maand(en) zullen gaan doorkomen. Dat we nog beperkingen zullen ondervinden zal zeker het
geval zijn, maar laat ik eindigen met een opbeurend dank je wel voor alle gedane werkzaamheden
in het afgelopen jaar. Ik hoop dat we met elkaar van de komende feestdagen op een weliswaar wat
aangepaste wijze toch kunnen genieten.
Blijf gezond en we zien elkaar in 2021!
Rewert Wolthoff
NIEUWJAARSWANDELING
In verband met de nog te verwachten beperkingen hebben we als bestuur IVN besloten geen
Nieuwjaarswandeling 2021 te plannen. Mocht er zich in het voorjaar 2021 toch nog een andere
mogelijkheid voordoen kunnen we altijd nog een activiteit op de agenda gaan zetten.
Bestuur IVN Hengelo
Belangrijke mededeling over het IVN lidmaatschap
Als lid van een IVN afdeling bent u tevens lid van de landelijke organisatie. Wij betalen daar een
jaarlijkse afdracht voor. Van leden die via het landelijke bureau lid zijn geworden en hebben
aangegeven bij onze afdeling te willen horen, ontvangen wij een afdracht. Deze bedragen zijn op
elkaar afgestemd.
Het landelijke bureau hanteert sinds kort een lidmaatschap naar verjaardagsmodel. Deze wordt
automatisch verlengd met één jaar. Voorbeeld: iemand wordt per 1 mei lid, dan geldt opzegging
van het lidmaatschap 1 maand voor deze datum, dus voor 1 april.
Wat is er nu veranderd: voor de landelijke leden niets, zij kennen deze voorwaarden al en melden
zich af via het landelijk: per mail naar info@ivn.nl, per post via IVN t.a.v. Servicedesk, Postbus
20123, 1000 HC Amsterdam of telefonisch via 020 622 81 15.
Voor de leden die bij onze afdeling betalen, geldt vanaf heden opzegging uiterlijk een maand voor
de datum van verlenging. Dus de datum waarop het lidmaatschap inging. Informeer bij de
ledenadministratie welke datum dit is.
Dit kan per mail: ledenadministratie@ivnhengelo.nl, per post via Ledenadministratie IVN Hengelo,
Parelmoervlinder 2, 7559 EB Hengelo of per telefoon via 074 277 15 33.
Deze voorwaarden worden ook vermeld op de website www.ivn.nl > lidmaatschapsvoorwaarden.
Namens het bestuur,
Ria ter Braake
ledenadministratie IVN Hengelo

Nieuws van de stichting
Dankzij deze bijdrage van Rabo ClubSupport kan de
Stichting Heemtuin en Natuur-Centrum Hengelo (IVN
Hengelo) een deel van de aanloopkosten dekken van het
in 2021 te bouwen Natuur-Centrum Hengelo in
Burgerpark het Weusthag.
Het centrum komt in Heemtuin en Beleefbos Weusthag.
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In memoriam Gee Inia- Crom
Gee is op 9 oktober 2020, zoals in de kop van de overlijdenskaart staat, na een lang en actief
leven overleden. Ze is 98 jaar geworden.
Wij herinneren haar als secretaris van het eerste uur. Ook heeft ze jaren deel uitgemaakt van de
Natuur- en Milieuraad Hengelo. Een belangrijke activiteit was ook de jaarlijkse natuur- en
milieutentoonstelling in de Stadhuishal, waar naast de schoolklassen ook veel burgers kwamen.
Leden van IVN en KNNV (veel waren toen van beide lid) werden door Gee, Wil Vermeulen en
anderen gevraagd om te helpen bij de inrichting (aandragen van materiaal) en de begeleiding van
de scholieren. Met beperkte financiële middelen werden interessante tentoonstellingen in elkaar
gezet.
Haar grootste succes was de aanstelling van een schoolbioloog in Hengelo naar het model van
Enschede waar Richard Struijk actief was. De prioriteit van de werkzaamheden van de
schoolbioloog was de jeugd, een speerpunt voor Gee.
Ook was ze in de beginjaren actief met de schoolwandelingen, toen nog in Oele en het Weusthag.
Een inspirerend en motiverend lid, een heel vriendelijke dame, die hield van hartelijk lachen.
Wij herinneringen haar van de jubilea die zij vierde, de laatste in 2011 toen zij 40 jaar lid was. Ze
kwam altijd met veel leuke en enthousiaste verhalen. Volgend jaar zou ze 50 jaar lid zijn geweest.

Werkgroep Communicatie
Houd je van ons? Vind je ons goed?
Like ons dan op Facebook. Tik in: ivnhengelo
Het laatste nummer al weer van 2020, het grote Lock down jaar. Toen ik een herinnering voor de
kopijdatum stuurde naar de werkgroepen had ik hier geen grote verwachting van.
Maar dit kwam niet uit, er is door onze vrijwilligers ontzettend hard gewerkt/doorgewerkt waar het
kon en mocht en natuurlijk ook wel moest. Er werden nieuw plannen gemaakt en andere plannen
afgemaakt. Hulde!
Onze eigen tuin heeft genoten van alle aandacht die het kreeg dit jaar. Nog nooit bloeiden en
groeiden de planten dankzij de goede verzorging zo goed, waar wij weer van konden genieten
uiteraard en wat ons de nodige troost bood.
Het nieuwe jaar ziet er op dit moment iets rooskleuriger uit - misschien snel een vaccin?
Wij hopen het, opdat ook onze trouwe bezoekers kunnen zien wat voor werk er alle seizoenen
maar weer wordt verricht. En wie weet sluiten ze zich aan bij onze club om deze taken te
versterken met fris bloed.
Ria ter Braake

Werkgroep Beleefbos
Deze werkgroep is het hele jaar door wekelijks aan de
slag, in elk geval op dinsdagmorgen van 9.00 -12.00 uur.
We onderhouden, beheren en ontwikkelen in Beleefbos
Weusthag vooral de natuurlijke speelplekken. We
ontwikkelen er ook de vele graslanden tot steeds
bloemrijkere zones en het bomige gedeelte langzaamaan
tot een echt voorjaarsbos.
het toeval, geluk…? Gelukkig stemt het in elk geval wel
als het vrijwel elke dinsdagmorgen mooi en goed
werkweer is. En dat was het de afgelopen maanden. Er is
en er kon dus veel werk worden verzet. Een groot aantal
stammen in ons stapstammenpad hebben we hersteld. Ze waren van binnen helemaal op.
Vijf richtingwijzers plaatsten we maanden geleden in het beleefbos en langs het pad achter de
-3-

Nieuwsbrief – december 2020

Houtmaat. Enkele weken later haalden we hiermee zelfs dagblad Tubantia… omdat er drie van
waren vernield. Hebben we natuurlijk al wel weer hersteld.
De scouts van scoutinggroep Cunera-St. Marcellinus voerden de
elzenstammen af, die we afgelopen winter in het zogenoemde
IKEA-bosje (tussen heemtuin en de Houtmaat) hadden gehakt. Zij
blij met hun kampvuurhout, wij met een elzenhakhoutbos in
ontwikkeling. Het landhek langs het pad achter de Houtmaat
hebben we keurig hersteld. We gaan er nog twee bijmaken.
Met Gerrit Haverkamp en Jan Zwienenberg hebben we de bomen
en struiken in het beleefbos en in de heemtuin nog eens in kaart
gebracht en beoordeeld. In de heemtuin bleken de echte Mispels
(met doornen!) het goed te doen, net als de Wegedoorn, die zelfs
vruchten droeg.
In de meidoornhaag bij het ingangshek van de heemtuin snoeiden
de stageairs van VSO ’t Korhoen twee brede zichtplekken. Nu
kunnen buitenstaanders en voorbijlopers, ook als de heemtuin
gesloten is, zien hoe mooi het er vaak bij ligt.
Natuurlijk kregen de speelgraslanden in de nazomer hun tweede
maaibeurt. Daarna was het vooral bladblazen, bladharken en bladruimen. Maar liefst vijf stevig
aangedrukte aanhangers vol en 50 zakken van 300 liter voerden we af naar de brede zandweg
tussen de biologische moestuin en ons beleefbos.
Maandag- en dinsdagmorgen staken ook de vijf Korhoen-jongelui flink de handen uit de mouwen
voor deze jaarlijkse najaarsklus. Ze hielpen ook mee het bladferment naar een plek achterop de
heemtuin te verhuizen. Mystery Guests van de Green Flag Award rapporteerden bij Gildebor, dat
het bladferment op de eerdere plaats geen visitekaartje is voor Burgerpark het Weusthag (tja… zo
heet het park nu).
Naast onregelmatige vernielingen (de grote insectenhotelrioolbuis - Scrabble - was bijna klaar met
het infobord en al… of de kleiwand, al druk in gebruik
door solitaire bijen afgelopen zomer, was totaal vernield),
dus naast af en toe wat vernielingen doen we ook steeds
weer nieuwe vondsten: lege slagroompatronen,
vuurwerkresten, elke dag wel hasjzakjes, aluminiumfolie,
lege gasaanstekers en nu natuurlijk ook mondkapjes,
gezichtsmaskers. We gaan wel met de tijd mee. Daarom
hebben we ook twee afvalbakken erbij kunnen regelen.
Hoeven de bezoekers niet meer zover te lopen… zal het
helpen? De waarheid is gelukkig dat verreweg het
meeste afval wel in de bakken ligt. Het jeugdig afval ligt
zichtbaar en significant herleidbaar naast de
picknickbanken. Neemt niet weg dat zeker als het ook maar even mooi weer is – en dat was het
vaak – het heerlijk druk is in het beleefbos en dan vooral bij het strandje. Daar doen we het voor,
zeggen we dan ook.
De werkgroep Beleefbos heeft in deze virale tijden toch kans gezien elke dinsdagmorgen haar slag
te slaan. Ook ’t Korhoen was er elke keer. Leuk is anders, dat afstandelijk gedoe en gedrag.
Helaas moesten we wel onze Natuurwerkdag/Najaarsschoningsdag in heemtuin en beleefbos
afgelasten. Covid-19, Rutte, de jonge Hugo en de Boa’s lieten het niet toe. Op een meer
individuele wijze hebben we de nog resterende najaarsklussen toen opgepakt. Wat moeilijker valt
op te pakken is de enorme bagger, slootslib, die met zwaar trekkergeweld uit de Houtmaatleiding
is gedregd en op de slootranden is gedropt. Daar helpt onze mooie nieuwe driedelige 10tredenladder niet bij. Maar eens kijken of klagen wat we met die lastige rotzooi gaan doen, kunnen
doen.
Niet te klagen hebben we over onze werkgroep, die met Mariska haar zevende lid heeft. En laten
we de fijne hulp van de leerlingen van ’t Korhoen met hun begeleider Jaap daarbij zeker niet
vergeten. Het is met hen soms wat wisselvallig, maar het schiet zeker op.
Wat ik maar weer wil zeggen: het beleefbos, elke dag mooi, elke dag anders en altijd wel wat te
doen (ook voor ons).
Herman Mulder
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Werkgroep Heemtuin
Het tuinseizoen loopt ten einde maar zolang het weer het toelaat wordt er her en der in de tuin nog
wel doorgewerkt. Het is de tijd van opruimen, soms nog iets zaaien of snoeien en de beplanting en
grond daarna rust gunnen.
Maar het is ook de tijd voor het maken van nieuwe (beplantings)plannen voor onder andere
moestuin, de verfplantentuin en de insecten- vlindertuin. De laatste twee tuinen zijn door het
ontbreken van beheer toe aan een grote opknapbeurt.
Er is veel werk verzet in het afgelopen seizoen, het middenterrein is aangepakt en ziet er prachtig
uit met banken in twee mooie cirkels onder de bomengroepen en extra picknicktafels. Vroeg in het
voorjaar zijn er extra wilgen gepoot aan de slootkant, een haag aangelegd bij de medicinale
kruidentuin en in het najaar is de medicinale kruidentuin geheel op de schop gegaan (zie verderop
het stukje van Mirthe).
Er is door iedereen hard gewerkt aan het lopende onderhoud van de heemtuin en de verschillende
gebiedjes. Klaar is het nooit en soms is het zichtbaar dat er te weinig handen zijn om het op orde
te krijgen en te houden.
Blij zijn we dan ook met versterking. In de afgelopen maanden konden we namelijk vier nieuwe
vrijwilligers verwelkomen, Paulien, Erwin, Jael en Mariska. Erwin wil het beheer van de vlinderinsectentuin op zich nemen. We zijn heel blij met deze versterking en hopen dat ze veel plezier
beleven aan het werk in de heemtuin.
Ook de heemtuincommissie is versterkt met toetreding van Mirthe. De commissie bestaat nu uit;
Esther, Charly, Mirthe en Anneke.
Een aantal activiteiten zijn het afgelopen jaar door het coronavirus niet doorgegaan, zoals de
parkdag en slootjesdag, de natuurwerkdag en NLdoet. Dat was erg jammer want het zijn altijd erg
gezellige activiteiten, het zorgt voor (naams)bekendheid en er wordt ook nog veel werk verzet.
Het najaarsoverleg voor alle medewerkers kan dit najaar ook geen doorgang vinden. Hopelijk kan
dat in het voorjaar weer plaats vinden.
Volgend jaar gaan we er weer voor en hopelijk zonder het coronavirus!
Anneke de Jong
Een make-over voor de medicinale tuin
In de heemtuin is een gebiedje ingericht als medicinale planten tuin. Hierin staan inheemse planten
die een geneeskrachtige werking hebben. Althans, dat is de bedoeling.
Als je deze zomer voor de medicinale tuin stond, zag het geheel er weliswaar groen uit, maar
helaas was daar een aardig deel niet geneeskrachtig van. Of niet inheems. Of was het geheel
verworden tot een kluwen van planten, doorregen met gras, waardoor je niet meer zag wat
eigenlijk de geneeskrachtige planten waren.
Helaas: het resultaat van twee jaar te weinig onderhoud. (Sorry Henk, er is nog steeds geen vaste
opvolger.)
Deze zomer hebben Marjo en ik een plan uitgewerkt op basis van het bestaande beheerplan,
aangevuld met informatie uit de medicinale tuin van het Openlucht Museum Arnhem.
Het resultaat is een uitgebreide lijst met inheemse planten gegroepeerd op medicinale werking.
Het inheemse karakter van de planten is daarbij belangrijk, het is immers een HEEMtuin. Maar
daardoor waren er ook moeilijke keuzes: Wat doe je met bewezen geneeskrachtige planten, die je
niet in de Nederlandse natuur tegenkomt? De planten die eeuwenlang in kloostertuinen zijn
gekoesterd? Gekozen is om die weg te laten. Er zijn genoeg plaatsen in Nederland waar deze
planten te bewonderen zijn. Wij gaan voor planten die het “kruidenvrouwtje” vroeger gewoon uit de
omgeving haalde.
Met dit nieuwe beplantingplan zijn we in september aan de gang gegaan. De plattegrond heeft iets
weg van een kaart met een Taxus als kers in het midden. De stoeptegelpaden lopen bijna allemaal
van de rand naar het midden, waardoor er een soort taartpunten zijn. Voor elke taartpunt zijn
planten geselecteerd op een specifieke geneeskrachtige werking, waarbij opvalt dat een heleboel
planten in meerdere taartpunten mogen staan.
Ruige planten komen meer aan de rand te staan en lage planten vooral in het midden bij de Taxus.
Daarnaast is er aandacht voor de specifieke wensen omtrent groeiplek en grond. Waar
bijvoorbeeld vingerhoedskruid moet komen is gedacht aan schaduw en humus. Tot nu toe heeft
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vingerhoedskruid het niet naar zijn zin gehad in de tuin, maar dit zijn wat mij betreft de leuke
uitdagingen van een heemtuin. Lukt het om de planten het naar hun zin te maken? Soms gaan ze
aan de wandel of gaan ze weg. Hoe dat uitpakt in onze nieuwe aanpak zal moeten blijken.
Het tuinseizoen zit er zo’n beetje op dit jaar. Met gezamenlijke inspanning zijn nu alle verwilderde
stukken op de schop geweest en ingeplant met de uitgezochte soorten. Het ziet er nu wat kaal uit
in vergelijking met de groene weelde die het was, maar dat komt wel weer. Ondanks de voortgang
is er nog veel te doen. Een heleboel planten staan nog niet in de goede taartpunt. Dit zal volgend
seizoen nog flink wat aandacht en tijd vragen. Alle hulp die we daarbij kunnen krijgen wordt zeer
gewaardeerd!
Maar als alles straks op zijn plek staat met educatieve infobordjes erbij, hoop ik dat er veel mensen
komen genieten van onze vernieuwde medicinale tuin.
Mirthe Korthorst

Werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag
Zaterdag 21 november: na een uitstel van twee weken, doordat we
niet in groepen mochten werken door Corona, konden toch we toch
weer aan de slag als werkgroep.
Het was meer dan lekker weer. Bewolkt en koud, dus prima
omstandigheden om de handen uit de mouwen te steken. We mochten
onze fietsen stallen bij Els en via het erf zo met de bolderkar vol
gereedschap en koffie naar de brug nabij de vijvers van Rientjes.
Daar aangekomen stond het riet, de opslag en werkelijk tot in de bomen
de braam, meters hoog. Na een werkverdeling en uitleg van Walter
werden we aangesproken door de vele gebruikers van het gebied.
Vissers, wandelaars en buurtbewoners. ‘Eindelijk dat er weer iets
gebeurde’ alleen een visser was niet zo blij. Hij dacht dat we een
visserstek aan het maken waren. Uiteraard was dat niet het geval. Maar zijn betrokkenheid sierde
hem.
Helaas was ik de IVN-vlag (ach al het begin is moeilijk) vergeten, sukkel die ik ben. Met elf mensen
was het zeker een mooie opkomst en was er werk voor elk wat wils.
Bij de koffie en roze koek de sterke verhalen met elkaar delen. En oh ja ook nog een bezoekje van
Ine. Ze had haar pols gebroken bij het schaatsen en kon niet wachten weer te beginnen. Het gips
mocht er over drie dagen weer af en zou ze over twee weken er gewoon weer bij zijn. Tuurlijk Ine,
doe maar rustig aan was onze boodschap.
Mooi om te zien dat iedereen het naar de zin had. En na de vondst van een nog bijna nieuw
kinderzitje (hoe dan), vele blikjes en andere rotzooi keken we tevreden terug op een mooie
ochtend van hard werken en weerzien van elkaar.
En zo geschiedde, nadat we de complimenten van Walter ontvingen gaf hij aan dat we de
volgende keer verder konden gaan met waar we gebleven waren. We konden niet wachten.
‘Vele (groene) handen maken licht werk’.
Peter

Kijktip:
http://www.1twente.nl/artikel/447766/hengelo-krijgt-volgend-jaar-een-natuurcentrum

IVN 60 jaar
De IVN geschiedenis site geeft het ontstaan en ontwikkeling van IVN in hoofdlijnen weer. Het is
een deel van de geschiedenis van natuur- en milieueducatie van meer dan zestig jaar.

AGENDA
Een lege agenda, nog nooit vertoond in ons lange bestaan.
Maar een pandemie hebben wij ook nog nooit meegemaakt.
Wij hopen dat volgend jaar de activiteiten weer mogelijk zijn.
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Werkgroep Beleefbos: elke dinsdagmorgen wordt er van 9.00 – 12.00 uur gewerkt.
Werkgroep Heemtuin - de heemtuin is geopend:
Dinsdag:
9.00 – 12.00 uur (maart t/m oktober)
Woensdag: 19.00 – 21.00 uur (mei t/m augustus)
Zaterdag:
9.30 – 12.00 uur (maart/april en september/oktober)
Zondag:
13.00 – 16.00 uur (mei t/m augustus)
Werkdagen Werkgroep Landschapsonderhoud:
Eerste zaterdag van de maand, behalve juli en augustus.
Voor alle data geldt: van 9.30 – 12.00 uur, ergens in het Weusthag, info volgt na aanmelding.
Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden via landschapsonderhoud@ivnhengelo.nl
Voor alle werkochtenden van de werkgroep Landschapsonderhoud geldt:
Zelf laarzen en handschoenen meenemen, voor gereedschap en koffie wordt gezorgd.

Vacatures
Ben jij graag actief en houd je van lekker buiten werken in de natuur? Vind je het gezellig om
samen te werken met andere tuinliefhebbers… dan kom je bij onze heemtuingroep helemaal aan
je trekken.
Je helpt onze heemtuin mooi te houden met typisch Twentse landschapselementen en planten. En
door jou kunnen heel veel mensen daarvan genieten. Een natuurkenner hoef je daar overigens
beslist niet voor te zijn.
Wat ga je doen? Je onderhoudt samen met anderen de tuin en het gereedschap. Je wint zaden en
ontvangt soms bezoekers. Al doende leer je meer over de natuur en het landschap en kun je dat
delen met anderen. Je kunt ook leren boeiende verhalen te vertellen over natuur, landschap en
milieu. Je ontmoet een leuke club mensen, die jou begeleidt waar nodig. Er zijn boeiende
cursussen en je bent natuurlijk verzekerd.
Hoe meer je weet, hoe meer je ziet, hoe meer je geniet: Beleef de Natuur.
Vacatures Heemtuin Weusthag, echt iets voor jou!
1. Vrijwilliger voor het verzorgen van onze Verftuin, 1 dagdeel per week
2. Vrijwilliger voor het mede verzorgen van onze Kweekhoek , 1 dagdeel per week
3. Vrijwilliger voor het verzorgen van de Medicinale tuin, 1 dagdeel per week
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Ledenadministratie: Ria ter Braake,
Parelmoervlinder 2
7559 EB Hengelo, tel. 074 277 15 33
e-mail: ledenadministratie@ivnhengelo.nl

COLOFON
IVN afdeling Hengelo
Sinds 1960, voortgekomen uit de
Natuurbeschermingswacht
opgericht op 14-7-1947

De minimale contributie bedraagt
€ 24,00
huisgenootleden
€ 14,00
donateurs
€ 15,00
(bedragen voor 2021)
Degene die NIET via automatische incasso betalen,
betalen € 1,00 extra aan administratiekosten
Het gironummer van IVN afdeling Hengelo
is NL 22 INGB 0001135397
Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd
op de dag van aanmelding.
Afmeldingen uiterlijk een maand voor deze datum.
Voor verder informatie hierover:
ledenadministratie@ivnhengelo.nl
Website: https://www.ivn.nl/hengelo
Facebook: zoek op IVN Hengelo en like ons.
Instagram: ivnhengelo

Ledenmutaties:
Wij verwelkomen als nieuw lid:
Helma Vaneker, Hengelo
overgekomen van Oldenzaal:
Jaap ter Haar, Hengelo
Afmeldingen:
Mirjam Janse, Hengelo
Mevr. Butteling, Hengelo
Sacha Warmerdam, Hengelo
Afgemeld wegens overlijden:
Gee Inia- Crom, Hengelo 9-10-2020
Maaike Keulen-Hoitinga, Hengelo 11-11-2020
Mevr. ten Bokkel, Hengelo 3-12-2020

Bestuur
Voorzitter:
Rewert Wolthoff, tel. 074 277 83 82
e-mail: info@burotrap.nl
Secretaris:
Vacant
e-mail: secretaris@ivnhengelo.nl
Penningmeester:
Willy van Diepen, tel. 074 243 74 88
e-mail: penningmeester@ivnhengelo.nl
Werkgroepen – coördinatie
Beleefbos:
Herman Mulder, tel. 074 277 32 73
e-mail: hermanmulder17@gmail.com
Communicatie:
Ria ter Braake, tel. 074 277 15 33
e-mail: communicatie@ivnhengelo.nl
Cursussen:
Marjo Mulder, tel. 074 277 32 73
e-mail: marjomulder23@gmail.com
Educatieve activiteiten
Willy van Diepen, tel. 074 243 74 88
e-mail: lwvandiepen@home.nl
Heemtuin:
Anneke de Jong, tel 074 243 03 87
e-mail: dejong.anneke@kpnmail.nl
Landschapsonderhoud Weusthag:
Peter Leeuwerink, tel. 0623 830 526
mail: landschapsonderhoud@ivnhengelo.nl
Natuurwandelingen:
Vacant
tijdelijk e-mail: info@burotrap.nl

Om privacy reden worden hier geen adressen meer
vermeld.

Het volgende DigiDuizendblad verschijnt half maart
Kopij inleveren: uiterlijk 1 maart naar: redactie@ivnhengelo.nl
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