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Jubileumweekend 30 september 1 en 2 oktober
MISSIE VISIE

IVN HAAKSBERGEN

"IVN Haaksbergen wil de kennis van en de bewustwording voor de natuur vergroten d.m.v.
informatie, educatie en zelfwerkzaamheid:

Hoe meer je weet, hoe meer je ziet, hoe meer je geniet!
Samen met partners willen we werken aan een “toekomstbestendige leefomgeving".
S.v.p. informatie voor de nieuwsbrief van oktober opsturen voor 15 september naar:
nieuwsbrief@ivnhaaksbergen.nl

VANUIT HET BESTUUR

Harry Maathuis, voorzitter

Beste IVN-ers!
Het is een harde constatering, maar waar: de zomer loopt alweer naar zijn einde!
Maar wat viel er een boel te genieten op allerlei vlakken: de sportliefhebbers zijn met de EKvoetbal, de Tour de France, Wimbledon en Rio uitgebreid aan hun trekken gekomen. De
vakantievierders konden in Europa kiezen uit een rijk repertoire aan weertypes: in Twente
werd in augustus de koudste augustusnacht sinds tijden gemeten, elders veel wateroverlast
met overstromingen, in het zuiden van Europa weer de gebruikelijke, vele bosbranden: wat
een ellende veroorzaakt dit voor mens en dier. En de oorzaken? Helaas in nevels gehuld. De
tuinliefhebbers hebben hun beste jaar sinds tijden gehad: wat een groene weelde.
De natuur blijft imponeren en ons verbazen. Terwijl ik dit schrijf luister ik op de achtergrond
naar het radioprogramma “Vroege vogels”. Prachtig om te horen hoe blij de natuur mensen
kan maken. Deze week ook nog een indrukwekkende film gezien over de jaarlijkse trek van de
vele soorten vogels en hoeveel wetenschappelijke onbekendheid er nog steekt in dit

fenomeen. We zullen de natuur wel nooit helemaal kunnen doorgronden en dat is maar goed
ook : houdt op deze manier verrassingen in petto.
Het mooiste van de zomer moet nog komen! Ik doel natuurlijk op het feestweekend eind
september/begin oktober t.b.v. ons 40-jarig bestaan. Veel activiteiten (wandelingen en
fietstochten) zijn de afgelopen maanden al met enthousiasme en succes uitgevoerd. Het
weekend belooft een mooi en gevarieerd festijn te worden. De voorbereidingen zijn in volle
gang, de uitnodigingen voor de verschillende onderdelen volgen één dezer dagen.
Op 22 juni jl. was er een extra A.L.V. Dit naar aanleiding van het Sesam-onderwerp, dat in de
jaarlijkse vergadering wegens tijdgebrek niet meer besluitvormend behandeld kon worden.
Hoewel de opkomst aan de magere kant was, vond er opnieuw een goede discussie plaats
over de inhoud. Het stemt het bestuur heel verheugd, dat de vergadering het voorstel unaniem
heeft aangenomen. Als bestuur gaan we er mee aan de slag en het streven is om per 1
januari a.s. tot uitvoer over te gaan. Een belangrijk onderdeel vormt de bestuurlijke
samenstelling. In de plannen is opgenomen om elke bestuursfunctie dubbel bemand te
hebben. Dat betekent dat we op zoek zijn naar een vice-voorzitter en een vicepenningmeester.
Het secretariaat is momenteel al een duo-baan.
Ik doe een dringende oproep aan de leden om zich op zo kort mogelijke termijn bij mij te
melden voor informatie. Zonder aanvulling komt het bestuurlijk werk onder te zware druk te
staan en daarmee het voortbestaan van de vereniging.
Laat ons dat in dit feestelijke jaar niet gebeuren. Laten we samen zorgen dat ook de 50 jaar
wordt gehaald! Ik wacht met veel hoop uw reactie af.

WEB SITE IVN HAAKSBERGEN
Op www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen/informatie vindt u informatie, die misschien voor u
van belang kan zijn.
Gelukkig wordt van de web site van IVN Haaksbergen steeds meer gebruik gemaakt.
Er worden ook meerdere verslagen van onze activiteiten opgezet. Kijk op onze website voor
actueel nieuws:
www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen/nieuws
Ook informatie voor de leden bijv. van andere IVN’s, IVN Nederland etc. wordt op de web site
geplaatst. Kijk deze informatie is rustig na of er iets voor je bij is op:
www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen/informatie
IVN Nederland heeft de website verbeterd en hipper gemaakt. Het is bedoeling dat alle IVN
afdeling hun “oude” website omzetten naar de “nieuwe” site.
Fred Groothuis heeft het meeste al omgezet. Een hele klus. De nieuwe site voor de afdeling
Haaksbergen zal binnenkort operationeel zijn.
Heb je ook een leuk verhaal laat het op de website zetten door Fred
(fred.groothuis@hetnet.nl).
De meest actuele stand van de activiteiten staat op de website:
www.ivn.nl/afdeling/haaksbergen/ activiteiten

MAANDACTIVITEITEN

“Zomerwandeling in het Buurserzand”
Deze wandeling in het Buurserzand zal in het teken staan van het 40 jarig jubileum van IVN
Haaksbergen. Tijdens deze wandeling zal aandacht besteed worden aan de verschillen in het
landschap tussen 40 jaar geleden en nu.
Natuurmonumenten zal haar medewerking verlenen aan deze zomerwandeling.

Voor de mensen, die het leuk vinden om iets meer te weten over wat je onderweg tegenkomt,
is deze educatieve wandeling bedoeld.
Het Buurserzand is een bijzonder reservaat van Natuurmonumenten, gelegen in Buurse.
Gidsen nemen u mee het gebied in, dat wordt gekenmerkt door poelen, vennetjes, bos en hei.
Zij vertrekken op zondag om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats Molenbelt.

Foto’s Betty Morsinkhof

Na afloop is er gelegenheid om kopje thee of koffie te drinken met wat lekkers in het
Infocentrum van Natuurmonumenten “De Wakel” Stendermolenweg 9 Haaksbergen
Wanneer:
Startpunt:
Kosten:
Informatie:

Zondag 21 augustus aanvang 14.00 uur
Parkeerplaats Molenbelt Stendermolenweg Buurse
Gratis Vrije gift wordt op prijs gesteld.
Jan van den Berg E: bergcat@intreweb.nl T: 053-5727856

Jubileumweekend 30 september 1 en 2 oktober
Officiële jubileumdag vrijdag 30 september
Vrijdag 30 september is de officiële jubileumdag, die gevierd wordt met een receptie
van17 tot 19 uur.
Gedurende het jubileumweekend is er in het NEC gebouw de tentoonstelling:
“40 JAAR IVN HAAKSBERGEN”

Jeugd- Familiedag zaterdag 1 oktober
In het kader van het 40 jarig jubileum wordt zaterdagmiddag 1 oktober door IVN Haaksbergen
de Jeugd- Familiedag georganiseerd. Deze natuurbeleving vindt plaats in de Heemtuin, het
terrein van de Scouting en omgeving en is voor kinderen tussen de 3 en 15 jaar.
Neem je broer, zus,
moeder, vader, oma
en/of opa mee. Gezellig
met z’n allen

Echt iets voor jou

Natuurspeurtocht
Schilderen van objecten

Kabouterpad
Poppenkast
Nog veel meer

Kinderen krijgen tijdens deze dag de kans om diverse natuurverrassingen te voelen, maar
vooral te beleven. Het gaat om genieten en verwonderen.
De Jeugd- Familiedag is van 11.00 uur tot 17.00 uur.

De kids en hun begeleiders dienen zich van te voren per e-mail aan te melden:
E-mail: jubileumjeugd@ivnhaaksbergen.nl
Bij de opgave moet het volgende worden opgegeven:
- Familienaam
- Adres
- Telefoonnummer
- Aantal personen
De kosten voor deze natuurbeleving is €5 per gezin en dient (contant) te worden voldaan bij
aanvang.
Wanneer:
Waar:
Info:
Tip
Kosten:

Zaterdag 1 oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur.
IVN Gebouw, Dievelaarslaan 2 te Haaksbergen
Hermien Lankheet T: 053-5726409 Anette Asbreuk T: 053-5729371
Kom zo mogelijk op de fiets.
De kosten per gezin zijn €5.

Natuurmarkt zondag 2 oktober
In het kader van het 40 jarig jubileum wordt zondagmiddag 2 oktober de jaarlijkse Natuurmarkt gehouden. Deze zal uitgebreider zijn, dan u gewent bent van IVN Haaksbergen. Zowel
in de Heemtuin als op het terrein van de Scouting kunt u ervaren waar IVN Haaksbergen zich
zoal mee bezighoudt. En dat is verrassend veel. Zo is de uilenwerkgroep present. Hoe gaat
het ringen van uilen in zijn werk? De amfibieënwerkgroep laat u meegenieten van het
onderwaterleven. De weidevogel werkgroep zal u kunnen vertellen hoe het in Haaksbergen
met de weidevogels is gesteld.

Neem eens een kijkje in de heemtuin – met of zonder deskundige begeleiding –
en ontdek de schoonheid van onze inheemse planten en bomen.
Voor de kinderen zijn er zaterdag 1 oktober diverse natuurbelevingen. Maar ook op deze
markt zal er iets voor de kinderen georganiseerd worden.
Als altijd heeft het IVN weer een aantal ‘natuurgasten’ weten te strikken voor de biomarkt.
Marian Klein Gebbinck presenteert biologische producten uit eigen tuin. Datzelfde doet Erwin
Lankheet met biologisch fruit uit de eigen bongerd. Om het plaatje compleet te
maken geeft pomoloog Marcel Tross advies over aanplant, snoeien en onderhoud van
fruitbomen. Er zal o.a. biologisch fruit te koop aangeboden worden.
Ook zullen zelfgekweekte dahlia’s te bewonderen zijn. De bijenvereniging “de Heidebloem”
zullen diverse bijenproducten uitstallen.

In de Natuurkiosk staat ‘natuur in de eigen tuin(kamer)’ centraal. Er is een proeverij van
biologische thee en lekkernijen. Er worden pannenkoeken gebakken met meel van de
Haaksbergse Watermolen. Men laat u zien hoe u pompoensoep kunt maken. U kunt het zelf
proeven en u kunt het recept mee naar huis nemen. Dit is maar een greep uit de totale
biomarkt. Kortom; een middag die bol staat van wat de natuur ons biedt!
Kom zondag 1 oktober a.s. tussen 12.00 – 17.00 uur naar het NEC Han Jordaan aan het
Dievelaarslaan 2 in Haaksbergen.
Wanneer:
Waar:
Info:
Tip
Kosten:

Zondag 2 oktober van 12.00 uur tot 17.00 uur.
IVN heemtuin, Dievelaarslaan 2 te Haaksbergen
Wiebo te Beest Tel. 053-5726111
Kom zo mogelijk op de fiets.
De toegang is gratis.

“WIST JE DAT…….”
Het is de bedoeling dat hier interessante mededelingen weetjes (luchtig bedoeld) van de
leden worden geplaatst. Er is geen informatie ontvangen.

SPONSOREN
Let’s change kappers
Reform en natuurvoeding de Brink
Van der Werf optiek
Beune optiek
Koppelman Hoveniers
Captain Jack
El Charro
Slagerij Broekhuis
Gevellux
Groenrijk
Autobedrijf Aktief BV
Stien’n boer
Kapsalon Albert
Aannemer Brevink
SinnerG B.V.

Blankenburg 6
de Brink 6
Spoorstraat 2
Spoorstraat 35
Kwekerijweg 5
Broekheurneweg 27
Eibergsestraat 14
Kalter 1
Metaalstraat 22b
Goorsestraat 72a
Goorsestraat 122
Scholtenhagenweg 42
Markt 13
Spinnerstraat 9
Gyroscoopweg 140

7481 EE
7481DX
7481HZ
7481HX
7481PE
7481PX
7481HK
7481LR
7483PD
7482CL
7482CL
7481VP
7483HS
7481KJ
1042AZ

Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Buurse
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Haaksbergen
Amsterdam

