
 

 

     NIEUWSBRIEF 2020-oktober 

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. Covid-19 ontwikkelingen 

Op moment van schrijven gaat het met de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus de verkeerde kant op. We werken 

weliswaar buiten en werken met voldoende onderlinge afstand, maar tijdens de gezellige uurtjes (koffiedrinken,  

bijkletsen etc.) loert het gevaar. Als je ze ziet bikkelen tijdens het werk zou je het niet zeggen, maar toch, de meesten  

behoren toch tot de ‘kwetsbare groep’.  

 

We volgen de ontwikkelingen, zodra nodig stellen we onze maatregelen bij en zullen we onze werkzaamheden en de 

planning moeten aanpassen om te voldoen aan de veiligheidseisen. Wat ons op dit moment al helpt is het gebruik van 

stoeltjes tijdens de werkpauzes. Met een ruim opgezette kring van stoeltjes voorkom je dat we te dicht op elkaar staan.  

 

Eindejaar bijeenkomst: gezien de recente Covid-19 ontwikkelingen heeft het bestuur besloten om dit jaar geen eindejaar 

bijeenkomst te organiseren. Wij vinden het niet verstandig om met onze (deels qua leeftijd kwetsbare) vrijwilligersgroep 

bijeen te komen in een besloten ruimte. Dat geldt ook voor buiten omdat het in acht nemen van de afstand toch lastig wordt. 

Volgend jaar hopelijk nieuwe kansen om gezellig als groep bijeen te komen 

 

2. Van de bestuurstafel 

Onze voorzitter Rogier Grondman is bezig aan zijn laatste termijn en zal per 1.1.2022 het bestuur verlaten. Inmiddels 

hebben we een profiel opgesteld van ons beoogde boegbeeld en gaan we via diverse kanalen op zoek naar een 

enthousiaste opvolger die ook nog beschikt over enige vrije tijd.  

 

Ook ons ‘inhoudelijk geweten’ Joris Ernst vertrekt uit het bestuur per hiervoor genoemde datum. Joris blijft wel als 

vrijwilliger en adviseur op gebied van ecologie en landschap aan ons verbonden gelukkig. Toch streven we er naar om 

kennis van natuurbeheer binnen het bestuur te hebben. Dus ook de functie Terreinbeheerder gaan we open stellen. 

 

Nu nog aspirant bestuurslid Wesley Smeier zal toetreden tot het bestuur en per 1.1.2022 het penningmeesterschap van 

Henk Graven overnemen. De dubbelfunctie secretaris/penningmeester die we in het verleden (noodgedwongen door het 

onverwachte overlijden van Bertus Siebers) hebben gecreëerd wordt dus weer gescheiden in twee bestuursfuncties. 

 

Wat betreft de vacatures: we hopen op korte termijn de nieuwe mensen te mogen verwelkomen en aan jullie te kunnen 

voorstellen. Aangezien de functies per 1.1.2022 vrijkomen hebben de nieuwe mensen ruim de tijd om zich in te werken. 

We hopen dat jullie met ons mee willen zoeken en denken. Via de mail krijgen jullie binnenkort de vacaturetekst 

toegezonden met de vraag om zoveel mogelijk te delen om mogelijke kandidaten te interesseren. 

 

3.  Vrijwilligers: nieuwe gezichten 

We prijzen ons gelukkig weer een paar nieuwe gezichten te mogen begroeten. Hierbij stellen ze zich even voor: 

 

Jan Cees Rutgers       

Samen met mijn vrouw Ineke (een Achterhoekse boerendochter) wonen we sinds januari in Ruurlo. Vanaf augustus 2019 

ben ik vervroegd met pensioen. Mijn tijd besteed ik vooral aan de geschiedenis van Gazelle en onze familiegeschiedenis. 

Daarnaast ben ik bijenhouder van drie bijenvolken, waarvan er twee bij het Sieverinksbos staan. Zo ben ik in aanraking 

gekomen met de Van der Lugt stichting. 

Natuur, milieu en biodiversiteit vind ik erg belangrijk. Als vrijwilliger kan ik mijn 'toetsenbordvingers' ook eens op een andere 

manier gebruiken. Zo hoop ik een (bescheiden) bijdrage te kunnen leveren aan minimaal het behoud - en zo mogelijk 

vergroting - van de biodiversiteit in de Achterhoek. Bovendien biedt dit de mogelijkheid mijn sociale netwerk uit te breiden en 

nog meer mooie plekjes in de Achterhoek te ontdekken. 

  



 

 

Kees Koolschijn - Ruurlo     

De reden dat ik vrijwilliger ben geworden bij de Van der Lugt Stichting is dat ik vroegtijdig met pensioen ben gegaan en 

graag iets om handen heb. Het meewerken aan natuurbehoud geeft mij een grote voldoening. Niet alleen leer je veel in het 

veld, ben je fysiek actief en geeft het geestelijk rust, je werkt ook aan een goed doel, namelijk het behoud van natuur en 

cultuur in de Achterhoek voor nu en voor latere generaties. 

 

4. Restauratie spieker  

Een deel van het spieker is dit jaar nieuw in de verf gezet. Tijdens het werk van schildersbedrijf Te Morsche bleek dat delen 

van kozijnen en luiken in een zodanige slechte staat van onderhoud verkeerden en dat er houtrestauratie nodig was. 

Oorzaak bleek het gebruik van inferieure materialen tijdens vorige onderhoudswerkzaamheden. Dat was dus helaas een 

forse financiële tegenvaller. Restauratiebedrijf Ten Haken uit Winterswijk heeft vakwerk geleverd voor  het herstel van het 

aangetaste hout. Schildersbedrijf Te Morsche uit Beltrum tekende voor het schilderwerk.  

        
  Houtrestauratie van een luik    Een geheel nieuw raamkozijn  

 

 

5. Mw. Deunk bezoekt spieker  

Van Han Deunk uit Winterswijk kregen we het verzoek of zijn moeder en keer het spieker zou kunnen bezoeken. Ze had 

daar nog dierbare herinneringen aan. Uiteraard wilden we graag aan het verzoek voldoen. Onze vrijwilliger Rudie 

Roerdinkholder was ter plaatse en fungeerde als het ontvangstcomité. 

 

Han schreef de volgende begeleidende tekst: 

Mijn moeder Jo Deunk-Van der Goore is 92 jaar. Bij goed weer maken wij elke vrijdag een wandeling. Zij op de scootmobiel, 

ik lopend. Onderweg keuvelen we over van alles en nog wat. 

 

     
 
Laatst liepen we door het natuurgebied Döttenkrö (Dottinkrade) in de buurtschap Ratum bij Winterswijk. Omdat we 
vlak bij de boerderij Kössink waren kwam het onderwerp van gesprek op het spieker dat op het erf staat. Mijn moeder 
vertelde over een kennis die bij zijn boerderij in de buurt van Aalten een soortgelijk gebouw aan het bouwen is. Aan 
spieker Kössink heeft zij jeugdherinneringen. Haar vader Johan van der Goore was timmerman. Hij deed in de jaren 
30 en 40 van de vorige eeuw het onderhoud van spieker Kössink. Haar moeder Riek van der Goore-Gribbroek deed 
toen voor de eigenaresse mevrouw Besssinkpas (Kössink Anna) en de familie Ebbers die bij haar inwoonde 
naaiwerkzaamheden. Met hun moeder liepen mijn moeder en later haar zus Ineke van der Goore-Van Duren van het 
dorp naar de boerderij Kössink. Zo’n vijf kilometer heen en vijf kilometer terug. Het naaiwerk in een karretje. Op een 
dag dat mijn moeder mee was bood mevrouw Ebbers koffie aan. Mijn moeder zag er maar van af want de kopjes 
werden in een teiltje afwaswater schoongemaakt waarvan de kleur gelijk was als die van de koffie. 
  



 

 

Beiden wilden we graag het spieker bezichtigen. Daarom nam ik contact op met de huidige eigenaar de G.A. van der 
Lugt Stichting. Via de secretaris Henk Graven kon ik een afspraak maken met Rudie Roerdinkholder. Hij is vrijwilliger 
bij de stichting. Op 19 juni 2020 zijn we geweest. Het was een prachtige dag. Rudie vertelde over de functie 
(graanopslag) en de historie (bouwjaar omstreeks 1765) van het spieker. Heel interessant. Vooral omdat er in 
Nederland nog maar 2 spiekers zijn. Nota bene beide in ons prachtige Winterswijk. Het onderhoud van het spieker 
kost veel tijd en geld. Toen wij er waren werden de raamkozijnen en de vensters hersteld. Na een uurtje gingen we 
weer naar huis. Eerst nog een foto van mijn moeder voor spieker Kössink gemaakt. Thuis hebben we gelijk een 
bedrag aan de G.A. van der Lugt Stichting overgemaakt. Hopelijk blijft het spieker nog lang intact. 
 

 

6. Handige jongens binnen ons vrijwilligersbestand. 

Zonder onze vrijwilligers valt het werk van de stichting stil. Zoals we al eens gekscherend gezegd hebben: je kunt veel geld 

op de bank hebben maar ons kapitaal staat in het veld. Echter, niet iedereen heeft groene vingers en dat is maar goed ook. 

Tijd om ook dat deel van het vrijwilligerswerk maar eens voor het voetlicht te halen. 

 

Nieuwe deur voor de veldschuur: Als je alles voorruit weet kun je voor een kwartje de wereld rond. Bij de bouw van onze 

veldschuur hebben we nog geen rekening gehouden met een trekker. Die hebben we later pas aangeschaft. De ruimte 

tussen de trekker banden en de sponningen bedroeg 2 centimeter aan weerszijden. In de politiek noemen ze dat 

voortschrijdend inzicht. Wij zeggen: stom dat we daar niet aan gedacht hebben. Dus die krapte bij het in- en uitrijden  was 

vragen om moeilijkheden. Onze vrijwilliger Herman Fokkink heeft voor ons een nieuwe deur gemaakt, het nodige 

sloopwerk vakkundig verricht (met hulp van Huub) en de deur netjes afgehangen. Daarmee hebben we nu voldoende ruimte 

om met de trekker met gepaste snelheid in- en uit te rijden. Top vakwerk Herman en veel dank ! 

        
  Ook slopen is vakwerk     De nieuwe deur is 30 cm. breder 

 

Handige dingen voor verplaatsing van de machines 

De afgelopen jaren hebben we de nodige machines aangeschaft, o.a. maaibalk, versnipperaar). Mooi spul maar loeizwaar 

en niet zomaar even te verplaatsen. Dan is het mooi als je iemand hebt in de persoon van Henk Verstege die wat handige 

dingen met wieltjes er onder in elkaar kan lassen. De zware spullen zijn nu makkelijk te verplaatsen zodat de ruimte in de 

schuur optimaal benut kan worden. Ook maakt ie handige tools voor het zaagwerk. Mooi (en vooral degelijk) werk Henk ! 

 

       
  De versnipperraar is nu verrijdbaar    Handige tool voor het omtrekken  

        van bomen bij het zagen  

 

Onderhoud machines 

Technisch inzicht is niet het meest voorkomende talent dat wij binnen onze gelederen hebben (al denkt Huub te W. daar 

anders over !) Wij prijzen ons dan ook gelukkig dat we als stille kracht Cor Koldeweij binnen onze gelederen hebben. Cor 

zie je niet in het veld maar is voor ons van groot belang voor het onderhoud van het ‘machinepark’, reparatie van banden en 

de messenbalken. We hoeven dus niet bij elk probleempje naar ’t mechanisatiebedrijf. Cor kent elk schroefje van ons oude 

Fendt-je en als wij ons afvragen ‘waar is die hendel ook alweer voor’, Cor weet ‘t. Dank ! 

 

  



 

 
7. Groen licht voor ons Project Lebbenbruggerkamp   

Eerder hebben we jullie al geïnformeerd over de plannen met ons terrein de Lebbenbruggerkamp bij Borculo. Het terrein is 

nu nog formeel landbouwgrond. Onze plannen voorzien in de afwaardering van de grond naar natuur, het afgraven van de 

bouwvoor (verschraling) en het verwijderen van exoten en ongewenste soorten. Ook wordt er een nieuwe afrastering 

aangelegd  aan de zijde van het museum. Het natuurtype dat we beogen te realiseren is Kruiden- en faunarijk grasland.  

 

        
    

Inmiddels hebben we van de Provincie Gld. groen licht voor de uitvoering van het project. Het inrichtingsplan is 

goedgekeurd en de subsidieaanvragen zijn ook rond. We kunnen dus aan de bak. Hopelijk met jullie hulp want om de 

kosten te drukken zitten er nogal wat werkzaamheden in de plannen die we in eigen beheer willen gaan doen. 

Het grondwerk wordt uitgevoerd door Hobelman Loonbedrijf uit Halle. Het plaatsen van de eiken palen voor de afrastering 

wordt gedaan door ANV ’t Onderholt. De afrastering verder afwerken zelf doen we in eigen beheer.  

 

8. Project flora- en fauna akkers 

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld hebben we een project voor de verbetering van de flora en fauna van onze akkertjes.  

We streven er naar om akkervogels als Patrijs, Geelgors, Veldleeuwerik en Zomertortel en insecten een betere biotoop te 

bieden. Ook streven we een zekere afwisseling na van (biologische) akkergewassen met akkerkruiden en -flora.  

De akker- en florazaden kregen we gesponsord van het Jaap van Duijn Vogelfonds. Helaas viel het moment van zaaien 

dit jaar tijdens een lange periode van droogte. Het zaad viel dus letterlijk in dorre aarde. Zowel het kiemen van de 

graangewassen als de bloemzaden stagneerde en eigenlijk is dat in het voorjaar en de zomer helaas niet meer goed 

gekomen. Dat gold overigens niet voor de Melde want dat stond er dit jaar in overvloed ! 

 

9. Donatie cameravallen 

Om een natuurterrein goed te beheren en eventueel biotopen te verbeteren is het goed te weten wat er zoal aan fauna rond 

loopt en vliegt. Niet alleen overdag maar ook ’s nachts. Daarbij komen de waarnemingen van cameravallen goed van pas.  

  

Van de Gravin van Bylandt stichting mochten we een donatie in ontvangst nemen voor de aanschaf van een 4-tal 

cameravallen met toebehoren. Inmiddels zijn de camera’s al op een paar terreinen ingezet en zijn de eerste waarnemingen 

al gedaan. Henk Verstege heeft een aantal handige statieven in elkaar gelast zodat we niet meer afhankelijk zijn van 

bomen bij het plaatsen van de camera’s bij wildwissels, drinkplaatsen etc. 

 

  `      

  4 camera’s met toebehoren     handige statieven 

  

      
   Reebok - Sieverinkses       Steenmarter - Bosmans Brook 

  



 

 
10. Waarnemingen 

Wie met regelmaat een rondje in het veld maakt komt soms leuke dingen tegen. Een paar waarnemingen: 

De zeldzame Kleine parelmoervlinder, eigenlijk een soort die je aantreft in de duinen troffen we aan op Bosmans Brook en 

ook op terrein Oedingsebeekdal.  In het voorjaar zagen we tot onze verrassing veel Kleine watersalamanders in de poelen 

op Bosmans Brook. Hopelijk hebben ze niet al te veel last van de droogte en zien we ze volgend voorjaar weer terug. 

  

       
  Kleine parelmoervlinder      Kleine watersalamander 

  Bosmans Brook, 1e waarneming ooit      

 

Op ons terrein Oedingsebeekdal langs de Boven Slinge kom je een paar van de mooiste (beek)juffers tegen 

die ons land rijk is tegen. De vrij zeldzame Bosbeekjuffer en de wat meer algemene Weidebeekjuffer. 

 

       
  Bosbeekjuffer      Weidebeekjuffer 

 

Het was een wisselend vlinderjaar. Zagen we vorig jaar massaal de Distelvlinder, dit jaar geen enkel exemplaar gespot.  

Daarentegen hadden de Icarusblauwtjes in 2020 wel 3 generaties. Ook de dikkopjes vlogen massaal. 

        
  Zwartsprietdikkopje     Icarusblauwtje 

 

 

 

 

 

Vervolg Waarnemingen op blz. 6 

  



 

 
Nog meer waarnemingen: 

Ook de Homo Sapiens werd weer veelvuldig aangetroffen op onze terreinen. Een bijzondere Achterhoekse ondersoort die 

zich onderscheidt van zijn soortgenoten door zich vrijwillig in het zweet te werken. Ze voeden zich vooral met kaneelkoeken 

van bakker Ten Broeke uit Lochem.  

 

        

 

 

      
 

 

Met vriendelijke groet, 

Blijf gezond met z’n allen.  

Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief, laat het ons weten. 

 

 

Het bestuur, 

 

Rogier Grondman 

Joris Ernst 

Huub te Welscher 

Wesley Smeier 

Henk Graven 


