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Beste leden van Hooltwark
Het voorjaar zit er aan te komen, de natuur maakt zich er klaar voor. Daarom hierbij de
volgende nieuwsbrief met nieuws, met verslagen van wat er gebeurd is en met voorlichting
en ideeën.
Afscheid voorzitter Hooltwark
Henk Grimberg, onze voorzitter, had eerder al te kennen gegeven zijn voorzittershamer na
ruim negen jaar te willen neerleggen.
Henk gaat de regio Twente verlaten en vertrekt naar Limburg: ook mooi….
Beste leden van Hooltwark
Het is nu ca 10 jaar geleden dat ik ’s avonds ben gebeld door Jan ten Thije
met de vraag of ik het voorzitterschap van Hooltwark van hem over wilde
nemen. Enkele jaren daarvoor had de werkploeg van Hooltwark bij ons
diverse werkzaamheden uitgevoerd. Ik heb hem en later de Algemene
Ledenvergadering wel moeten bekennen dat ik niet zoveel raakvlakken
had met agrarisch natuurbeheer. Maar mijn stelling dat wij tussen
agrarische bedrijven woonden en ik natuur zeker de moeite waard vond
om mij voor in te zetten gaven de doorslag om ja te zeggen. Als techneut
met een marketingopleiding moet ik eerlijk bekennen dat ik echt blij ben
dat ik de kans heb gekregen om via een bestuursfunctie te leren genieten van wat de natuur ons
biedt.
Omdat wij 1 maart verhuisd zijn naar Limburg, waar onze dochter met haar gezin woont, heb ik
besloten te stoppen met mijn werk voor Hooltwark. Heel jammer, maar ik ben blij dat we een
opvolger als Arjen Heerink hebben kunnen vinden. Arjen heeft goede kennis van agrarisch
natuurbeheer. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat Hooltwark als agrarische natuur vereniging de
komende jaren op haar manier een steentje weet bij te dragen.
Natuurlijk blijf ik lid van Hooltwark en misschien zal ik mij ook nog eens ergens mee willen bemoeien.
Al was het alleen maar omdat ik onze prachtige natuur in het Twentse de moeite waard vindt om mij
voor in te zetten.
Het gaat u allen goed!
Henk Grimberg
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Aanvulling van Bestuur Hooltwark
Wij als bestuur willen Henk nogmaals hartelijk bedanken voor de inzet en tijd die hij heeft
besteed aan de agrarische natuurvereniging Hooltwark !!
Bestuur Hooltwark

Introductie Arjen Heerink
Zoals Henk in zijn afscheidsbericht al heeft aangegeven heeft zich een beoogd opvolger
gemeld: Arjen Heerink
Hieronder een korte introductie van Arjen.
Beste leden van Hooltwark
Contact zoeken met iedereen in deze tijd is niet makkelijk, zodoende
wil ik mij graag alvast op deze manier voorstellen.
Mijn naam is Arjen Heerink, ik ben in de Achterhoek (Zelhem) op een
boerderij opgegroeid, waarbij het werk op het land goed beviel.
Met het gevoel iets toe te kunnen voegen aan het onderhoud
hiervan, ben ik de opleiding Bos- en Natuurbeheer gaan volgen,
eerst op het mbo en later op het hbo.
Na stages bij onder andere landgoederen, boomverzorgers, en een
boomkweker in de landen Nederland, Zweden, Duitsland en Maleisië
heb ik een aantal jaren gewerkt in Zaandam voor een
houtimporteur. Ondanks dat het werk mij goed beviel, ben ik blij dat ik in het oosten van het land
weer mijn plek heb gevonden.
Op dit moment werk ik als Coördinator bij ANV ’t Onderholt en in deeltijd als zzp’er.
Daarnaast probeer ik als het even kan mee te werken op de boerderij.
Bij ANV Hooltwark hoop ik mij samen met jullie in te zetten om de biodiversiteit en het landschap te
verbeteren.

Benoeming beoogde nieuwe voorzitter Hooltwark
Formeel moet de algemene ledenvergadering Arjen benoemen als voorzitter.
Bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering zal hij dan ook als zodanig worden voorgedragen.
Alleen is er nog steeds de nodige onzekerheid betreffende het (mogen) vergaderen i.v.m. de
coronamaatregelen.
Daarom hebben wij als bestuur gemeend Arjen wel voorlopig als voorzitter zijn werk te laten doen.
Mocht u daar bezwaren tegen hebben, dan vragen wij u om dat te melden via onze website.
Wij als bestuur hopen dat we met Arjen een vruchtbare samenwerking kunnen opzetten!!!

Bestuurslid Collectief Midden Overijssel
Hooltwark is als één van de zeven Agrarische Natuurverenigingen mede oprichter van het
Collectief Midden Overijssel. Dit collectief verdeelt tezamen met de 2 andere collectieven in
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Overijssel de subsidiegelden voor de beheervergoedingen in het kader van de ANLb
(Agrarische Natuur en Landschaps beheer). Daarnaast vraagt het collectief deze subsidie aan
bij de provincie door middel van een beheerplan

Met het vertrek van Henk als voorzitter van Hooltwark was ook hier een vacature ontstaan.
In deze vacature is nu voorzien met het beoogd aantreden van Juliëtte Huis in ’t Veld als
vertegenwoordiger van Hooltwark.
Juliëtte zal worden voorgedragen tijdens de ALV van het collectief in mei.
Kerngroep Groen Hof van Twente
Deze door de gemeente geleide groep richt zich op alle “groene” activiteiten in de gemeente.
En een belangrijke activiteit is het activeren en mobiliseren van mensen om de biodiversiteit
in de gemeente te bevorderen.
Dit op basis van het plan voor ondersteunen van de biodiversiteit.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te informeren en in te schakelen in nieuwe
“groene” activiteiten.
Via deze link kunt u dit plan verder bekijken.

Akkerranden in de Hof van Twente
Kortgeleden hebt u van ons een bericht ontvangen met de mogelijkheid om in te schrijven op
de akkerrandenregeling die de gemeente Hof van Twente dit jaar weer organiseert.
Voor de duidelijkheid: inschrijven is nu niet meer mogelijk, vol = vol en op = op!
Het bijzondere van dit jaar is, dat Hooltwark in 2021 de uitvoering van deze regeling coördineert met de gemeente als opdrachtgever.
We hopen dat het net zo mooi wordt als vorig jaar, toen in de loop van het voorjaar en de
zomer en zelfs in het najaar hele mooie akkerranden in het landschap verschenen.

1e kievitsei is gevonden in Hof van Twente!!!
De weidevogelgroep Hof van Twente bestaat nu meer dan 25 jaar. De groep is ieder voorjaar
heel actief met het zoeken (en vinden!) van legsels van onze weidevogels om deze te
beschermen. Want het gaat in zijn algemeenheid niet goed met onze weidevogels: er worden
te weinig kuikens groot om een gezonde populatie in stand te houden.
En het is nu weer de tijd: het 1e kievitsei is gevonden in de Hof van Twente op 9 maart
door Pim Oude Luttikhuis.
Meer informatie vind u op onze site.
Wilt u meedoen als vrijwilliger bij de weidevogelgroep?
Mail naar: info@hooltwark.nl Wilt u liever bellen of direct contact? Bel 06-499 251 74

