
   

NIEUWSBRIEF 2020-december     

 

 

 

Beste mensen, 

 

Via deze nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte van het ‘wel en wee’ van de stichting, zaken van de bestuurstafel,  

onze projecten, nieuwe gezichten die we mogen verwelkomen bij ’t werk in het veld. Kortom: we hopen weer wat 

wetenswaardigheden te hebben verzameld voor jullie. 

 

1. Van de bestuurstafel 
Het goede nieuws van de bestuurstafel is dat we een nieuw bestuurslid hebben in de persoon van Leo Molenbroek.  

Leo gaat de komende tijd als ’aspirant’ bestuurslid aan ons (bestuurs)werk snuffelen. Ook wat betreft het kennismaken met 

bestuur en vrijwilligers gooit Covid-19 roet in het eten. Mooi zou het geweest zijn als we met z’n allen Leo hadden kunnen 

verwelkomen tijdens een gezamenlijke eindejaar bijeenkomst. Helaas… toch Leo, van harte welkom,  

we hopen dat dit het begin is van een lange samenwerking. Hierbij stelt Leo zich aan jullie voor: 

 

 Leo Molenbroek, Ruurlo 

 

“Sinds kort ben ik aspirant bestuurslid van de van der Lugt stichting. Graag wil ik me even voorstellen. 

Ik ben geboren en opgegroeid in westelijk Nederland (Noord en Zuid Holland). Toen we ontdekten dat we wel heel veel 

weekends doorbrachten in de Achterhoek zijn we, via een tussenstap in Zeist, in 2000 in Ruurlo komen wonen. ‘We’ dat zijn 

mijn vrouw Marianne en ik.  

Mijn jeugddroom was werken als een kok in een eigen restaurant. Maar al snel switchte ik naar de administratieve kant En 

vanaf 1979 tot juli 2016 was ik werkzaam in de ouderenzorg, waarvan 32 jaar in management en directie functies. Sinds juli 

2016 ben ik met (vervroegd) pensioen. 

Ik ben 68 jaar oud en heb al langere tijd interesse in de natuur. Het werken in mijn eigen tuin is een ontspanning voor me en 

we houden van wandelen door de bossen en over de velden. Na mijn pensionering ben ik in etappes vanaf huis naar 

Santiago de Compostella gelopen, een tocht van bijna 3.000 km. 

De afgelopen 2 jaar heb ik een opleiding gevolgd in landschapsbeheer en tuinontwerp. Ik gebruik die kennis in mijn tuin, 

maar wil die ook delen. Sinds enige jaren ben ik tuinvrijwilliger bij de Wiersse en nu wil ik graag mijn steentje bijdragen aan 

de Van der Lugt stichting. Niet alleen als bestuurslid, maar zeker ook door mijn handen uit de mouwen te steken. Buiten in 

de natuur werken is goed voor lichaam en geest. En via een stichting als de onze zorgt het ook nog voor herstel en behoud 

van onze zo kostbare natuur.” 

 

1.1 Nieuwe statuten 
Wat het vermelden wellicht waard is is het feit dat de stichting haar statuten geactualiseerd heeft. We hebben de Liemers 

(Van der Lugt zelf kwam van geboorte uit de Liemers i.c. uit Etten) als werkgebied geschrapt. We ‘beperken’ ons tot het 

gebied waar we toch al werkzaam zijn: de Achterhoek. Verder moesten de statuten aangepast worden aan de actuele 

wetgeving voor ANBI-organisaties. Dus we zijn weer helemaal up to date wat dat betreft.  

 

  



   

 

2. Covid-19 en buiten werken 

Hadden we gedacht dat ’t ergens in december weer de goede kant op zou gaan: helaas hebben ‘we’ ons wat misrekend. 

Voor zover bekend heeft onze vrijwilligersgroep gelukkig nog geen positieve testen gemeld. Waarschijnlijk hebben jullie in 

de loop der jaren een boel weerstand in de Achterhoekse buitenlucht opgebouwd. Wij zijn en blijven voorzichtig en 

uiteraard, dus kleine groepen van max 4 is vooralsnog de norm. 

 

Record aantal werkuren 

Gelukkig komen we met kleine groepen ook een heel eind ook al duurt het allemaal wat langer. De natuur kan wel een 

jaartje uitstel hebben maar m.n. het maaien van hooilandjes, beheer van hakhout, het bewerken van de akkers en het 

onderhoud van knotbomen proberen we toch als ’t even kan prioriteit te geven. De groepen zijn kleiner, dus proberen we 

meer dagdelen te werken om de ‘schade’ te beperken. Korte lijnen tussen de ‘werkbazen’ en de vrijwilligers via de 

WhatsApp groepen helpt daarbij. Mooi dus dat we toch kunnen melden dat er dit jaar opnieuw een record aantal uren is 

gewerkt. Op moment van schrijven staat de teller alweer op ruim 1250 uren !  Het vorige record was in 2019 met 1208 uren). 

En we hebben nog een aantal werkdagen te gaan !   

 

      
Corona afstand is steellengte van de hark.     Hopelijk volgend jaar weer ? 

Toen mocht dat nog met 6 man /vrouw.! 

 

3. Vrijwilligers: nieuwe gezichten 
We prijzen ons gelukkig dat we in de persoon van Jan Lammers weer een nieuwe vrijwilliger mogen begroeten. Versterking 

in het Winterswijkse is zeer welkom. Hieronder stelt zich kort voor. Leeftijd is nog een geheim, maar zo te zien kan hij nog 

jaren mee. Welkom Jan en heel veel plezier in ’t veld op onze terreinen. 

 

 Jan Lammers, Winterswijk 

 

Even voorstellen: 

Lastig hoor: wat willen mensen van je weten? 

Laat ik voorstellen, dat jullie mij alles kunnen vragen en dat ik op iedere relevante vraag antwoord geef. 

Ik begin nu maar gewoon wat op te sommen. 

Mijn naam is Jan Lammers en ik woon samen met Rita Bengevoord in Winterswijk. Ik ben fulltime werkzaam bij Dorset in 

Aalten. Een uitdagende baan. Sinds een half jaar ben ik als vrijwilliger werkzaam bij de GA van der Lugt stichting. Ik  ervaar 

het werken in de natuur als een goed tegenwicht op mijn dagelijkse werkzaamheden. Ruim een jaar geleden heb ik mij ook 

al aangemeld als vrijwilliger bij de KNNV, maar door de corona maatregelen zijn deze activiteiten op een lager pitje gezet.  

Mijn interesses zijn: me breed oriënteren via krant en media wat er in de samenleving leeft. Muziek luisteren , tuinieren, 

verder mag ik graag struinen door de natuur etc. Voor andere lichamelijke ontspanning ben ik lid van de WWV ( zwemclub) 

waar ik ook vrijwilligers taken vervul . Zo kun je over je zelf nog heel wat vertellen maar hier wil ik het bij laten. Ik hoop jullie 

allen in de nabije toekomst een keer te ontmoeten. Groet, Jan Lammers 

  



   

4. Beheer en Onderhoud 
Voor de meesten van jullie was werken op terrein D’n Leeg’n Könningsstool nieuw. Tot en met 2019 deed de 

onderhoudsploeg van de St. Kerkepaden uit Zieuwent het beheer en onderhoud. Het terrein bestaat uit een hooilandje,  

25 knotbomen, een paar poelen en een bosje. Bijzonder is een oeverwand waar de IJsvogel een broedplaats heeft.  

De wand wordt onderhouden door een vogellaar uit Zieuwent. Het terrein is behoorlijk arbeidsintensief, maar het is prachtig 

gelegen langs de Baakse Beek en het kerkepad bij Zieuwent. 

 

Hierbij een kleine impressie. Het knotten vergde 3 dagdelen maar het resultaat is er dan ook naar. 

 

       
 De harkploeg           Koud .. maar wel mooi ! 

 

 

     
Laurens, Willem en Egbert      Klaar !  (nu het takhout nog snipperen) 

Het ging prima… vooral Egbert staat er nog kras bij, 

zou je niet zeggen toch dat ie 3 x van de ladder is gevallen ! 

 

          
Jan Cees, Henny en Frits.     
 
  



   

5. Snipperen 

De versnipperaar kochten we aan t eind van het vorig seizoen. Afgezien van een kleine test hadden we er nog niet mee 

gewerkt. Inmiddels hadden we op Bosmans Brook een grote groep Elzen afgezet dus er lag een forse hoeveelheid tak- en 

tophout klaar om te worden gesnipperd. Dus tijd om de machine eens echt aan de tand te voelen. Na wat aanloop-

moeilijkheden zat de vaart er aardig in en beginnen we er zowaar handigheid in te krijgen. Tot op heden functioneert ’t ding 

prima. Dat geldt ook voor de snipperploeg, Huub, Huub A. Leo (alle drie volgens Huub ‘lichtelijk technisch’) vonden zelf dat 

ze inmiddels wel als ‘expertgroep’ aangemerkt konden worden. Dat lijkt ons wat overdreven want op onderstaande foto zie 

je dat Leo z’n vingers nog aan t zoeken is. Overigens werkten Gerrit en Johan ook mee.  

    
Waar zijn m’n vingers !        Er valt nog genoeg te snipperen  

 

6. Project Lebbenbruggerkamp gestart  

Vorige keer hebben we al bericht over de status van project de Lebbenbrugge. Naar het zich laat aanzien zal het grondwerk  

in 2021 uitgevoerd worden. Wat ons betreft kan ’t werk starten want alle voorbereidingen zijn al uitgevoerd. De oude 

afrastering is verwijderd, de weide is gemaaid, het maaisel afgevoerd en de Wilgen zijn geknot.  

     
Sterke verhalen van Huub.       Willem loopt hier achter de feiten aan, 

Het is net als de foto: je moet alles met 75 %    maar de palen gingen er vlot uit.  

reduceren !  

 

       
Kees en Theo: daar staat voor een paar jaar aan    Onze ‘goudhaantjes’ 

V.d. Lugt bestuurservaring       De koffiepauzes duurden overigens wel hééééél lang ! 

  



   

7. Vlasoven 
De kogel is door de kerk. Na een aantal gesprekken en het nodige voorbereidende werk hebben we met de St Vlasoven  

Te Veene overeenstemming bereikt over de voorwaarden van de schenking van de vlasoven aan voornoemde stichting. 

De schenkingsakte wordt binnenkort bij de notaris getekend. Afspraak is dat de ‘begiftigde’ van de schenking, de Fam. Van 

’t Westende Meeder – Sikkink, eigenaren van Landgoed Te Veene in het Woold, de verplaatsing in 2021 gaat laten 

uitvoeren. Dat wordt nog een complexe klus, de vlasoven wordt in z’n geheel opgetakeld, op een dieplader geplaatst en 

daarmee vervoerd naar ’t Woold.. We zijn blij dat de vlasoven weer terug gaat naar de (bijna) oorspronkelijke plek in het 

Woold en in goede handen is bij de nazaten van J.W. te Veene die de vlasoven in 1972 aan de Van der Lugt stichting 

schonk. Zodra het verplaatsen een feit is informeren we jullie 

 

    
De vlasoven naast ’t spieker aan de Kremerweg    De nieuwe locatie aan de Veenweg in het Woold. 

in Huppel. 

 

 

8. Waarnemingen 
De tijd van de vlinders, wilde bijen, libellen en amfibieën is voor dit jaar wel voorbij. Op de valreep hadden we nog een leuke 

waarneming op terrein de Horstermaat. Jan Lammers vond op zijn 1e klus voor ons een mooi exemplaar van de 

Kamsalamander. Dat was een mooie verrassing want deze Rode Lijst soort hadden we daar nog nooit eerder gespot. 

Moraal van dit verhaal: als je wat wil zien in de natuur: neem vooral Jan Lammers mee  ! 

 

 
Kamsalamander  

 

 

Blijf gezond, fijne feestdagen gewenst en hopelijk zien we jullie in 2021 weer gezond en monter terug ergens in ’t veld  

 

Het bestuur, 

 

Rogier Grondman 

Joris Ernst 

Leo Molenbroek 

Huub te Welscher 

Wesley Smeier 

Henk Graven 


