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Beste leden van Hooltwark 
 
Het voorjaar is aangebroken….. 
Hierbij de volgende nieuwsbrief met nieuws, met verslagen van wat er 
gebeurd is en met voorlichting en ideeën. 
 

 
Vooraankondiging ALV 2022 
 
Nu de corona epidemie op zijn retour is, kunnen we weer als vanouds de 
algemene ledenvergadering houden op een datum die in de statuten 
wordt voorgeschreven. 
Het bestuur is dan ook voornemens om de ALV te houden op 
 
                                31 mei 2022 om 20.00 uur 
 
U krijgt binnenkort een uitnodiging voor het bijwonen van de vergadering. 

 
1e kievitsei 2022 in Nederland gevonden in Hof van Twente! 
 
Op woensdag 9 maart is in Hengevelde het eerste kievitsei van 2022 in 
Nederland gevonden. Deze vondst is even na 11.00 uur gemeld bij 
Landschap Overijssel.  
 

Na de melding werd ons verzocht om het 
nog even stil te houden omdat het wel eens 
het 1e kievitsei van Nederland kon zijn! Eerst 
moesten de controleurs gewaarschuwd 
worden om te kijken of het inderdaad een 
vers legsel was. Het ei is daarna 
gecontroleerd door deskundige Aad van 
Paassen van LandschappenNL samen met 

Gijs van den Brink van de SBNL.   
 
De controle betrof vooral 2 zaken: het uiterlijk en voorkomen van het ei en 
de klassieke test: gaat het ei niet drijven…. 
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Daarvoor hadden de controleurs een bakje met water meegenomen het 
weiland in om deze test ter plekke uit te voeren. Vastgesteld werd dat het 
een vers ei is.  
En daarmee was bepaald dat het 1e kievitsei van 2022 gevonden was! 
 

 
 
 
 

De gelukkige vinder is Tonny 
Rupert, vrijwilliger van 
Weidevogelgroep Hof van 
Twente.  
Het ei (uit een nest met twee 
eieren) is gevonden op een 
maisperceel met onder gezaaid 
gras. 
Samen met burgemeester Nauta 
worden de eieren bewonderd 
 

 
De Hemmel 
 
Hooltwark heeft meegeholpen met herstel van het bosje aan de Hemmelweg 

Vrijwilligerscoöperatie Markelokaal wilde 3000 boompjes planten en daar-
mee een bosje herstellen aan de Hemmelweg op De Hemmel bij Markelo. 
In het bosje waren de naaldhoutbomen aangetast door kevertjes en dood-
gegaan. Ook Hooltwark heeft vrijwillige hulp aangeboden: we doen dat 
met elkaar!! 
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Nieuwe boompjes voor bosje op De Hemmel 

Vele handen maken licht werk. Een enthousiaste groep mensen ging op 
zaterdag 19 februari aan de slag voor een gemeenschappelijk doel: 
herstellen van het bos op ‘De Hemmel’ bij Markelo door het planten van 
een grote diversiteit aan bomen. De boomplantactiviteit, die was 
georganiseerd door vrijwilligerscoöperatie Markelokaal met hulp van  
Hooltwark, vond plaats onder gunstige weersomstandigheden. Er is een 
gevarieerd inheems bosplantsoen geplant, goed voor bodem en 
biodiversiteit. Een takkenril is aangelegd als schuilplek voor vogels en 
insecten. 

En een grote variëteit aan bomen zoals: Meidoorn, Sleedoorn,Hondsroos, 
Gelderse roos, Vuilboom, Lijsterbes, Hazelaar, Kardinaalsmuts, Wilde 
appel,Wilde peer, Haagbeuk, Zoete kers, Zomer Eik, Fladderiep 

Markelokaal 

Coöperatie Markelokaal 
heeft enige jaren geleden 
een plan gemaakt voor 
langjarig landschapsbeheer 
“Marke(be)loont”. Een 
project waarin de 
gemeenschap meer 
betrokken is en zich inzet 
voor het landschapsbeheer. 
De provincie en gemeente 
ondersteunen het project, 
maar de uitvoering is alleen 

mogelijk door tijdsinzet van bewoners zelf. In het voorjaar en zomer zijn 
vrijwilligers actief met verbouwen en oogsten van graan en in de winter 
vooral met onderhoud en aanleg van houtsingels, bosjes, poelen, etc 
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Hooltwark in actie in het landschappelijk natuurbeheer!! 
 
Wil je ook aan klussen meedoen? 
 
Of heb je nog een klus voor ons?? 
 
Meld je via info@hooltwark.nl en we nemen contact op! 
 

 
 

mailto:info@hooltwark.nl

