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Najaarsprogramma VvTW/KNNV 

2017 
 
 
 

Programma augustus 2017 
 

 
EXCURSIE: Bedrijfsbezoek AKZO: Zout 
Datum: Dinsdag 29 augustus 2017 
Tijd: van 13.45 – 16.00 uur 
Verzamelpunt:  Centrale Meldpost (poort 1) 

Boortorenweg, Hengelo 
Toegang: leden VvTW/KNNV gratis 
Aanmelden vóór 21 augustus bij: Corry Vogelzang, 
tel. 0547-273334  of per e-mail: cj_vogelzang@hetnet.nl 

 
Dankzij één van onze leden van de vereniging stelt de 
AKZO ons in de gelegenheid een bezoek te brengen aan 
het bedrijf. De groep mag maximaal uit 30 personen 
bestaan. Tijdens de rondleiding gaan we naar een hoogte 
van 23 meter; mensen met hoogtevrees dienen hier 
rekening mee te houden. De AKZO verzoekt de 
deelnemers stevig en dicht schoeisel en een lange broek 
te dragen. De schouders dienen bedekt te zijn. 
Het is uiteraard verboden zonder begeleiding het 
fabrieksterrein te betreden. De rondleiding is niet geschikt 
voor deelnemers die niet goed ter been zijn. 
Programma:  
14.00 uur  Introductie in de Reggezaal 
14.30 uur Rondleiding Industrial Salt 
15.15 uur Rondleiding Salt Specialities 
16.00 uur  Einde bedrijfsbezoek 
 
 

Programma september 2017 
 

 
LEZING: “Schatten van de aarde, kennismaking 

 met mineralen, fossielen en gesteenten” 
Datum: Donderdag 21 september 2017 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Locatie: Museum TwentseWelle 
Spreker: hr. Rolf Egberink 
Coördinator: Wim Lengton, VvTW 
Toegang: VvTW/KNNV leden gratis; niet-leden € 3,- 
Koffie/thee: € 1,50 svp gepast meenemen 
VvTW-leden moeten hun lidmaatschapskaart 
meenemen! 
 

Veel mensen brengen stenen mee naar huis van hun 
vakantie of wandeling in de buurt, meestal omdat de 
vorm, kleur of structuur aantrekkelijk is. 
 

 
 
 
 
 
 
Maar gaat het hierbij om een mineraal, fossiel of een 
gesteente? En welke soort? 
Tijdens deze lezing laat Rolf Egberink u kennis maken met 
een aantal veel voorkomende geologische schatten van 
de aarde. Voorkennis is niet nodig, belangstelling en 
enthousiasme voor stenen, mineralen en fossielen wel! 
Rolf Egberink is amateur geoloog en ruim 30 jaar 
verzamelaar van mineralen, fossielen en gesteenten. 
 
 

Programma oktober 2017 
 

 
EXCURSIE: Lonneker Molen 
Datum: Zaterdag 14 oktober 2017, 10.00 uur 
Verzamelpunt: Lonnekermolenweg 80, 7525PC Enschede 
Toegang: leden VvTW/KNNV: € 2,-, niet-leden: €5,- 
Aanmelden bij Corry Vogelzang, tel. 0547-273334 

 of per e-mail: cj_vogelzang@hetnet.nl 
 

Na een kop koffie of thee met molencake vertelt de 
molenaar over alle aspecten van het malen; dit 
programma heet “Van Akker tot Bakker”. Tijdens deze 
excursie zal de molen in bedrijf zijn (mits er wind is). 
Na afloop is de molenwinkel geopend, waar allerlei 
meelsoorten, brood- en cakemixen en andere artikelen te 
koop zijn. Voor eigen rekening kunt u deze excursie 
afsluiten met een Lonneker pannenkoek (€ 2,-), gebakken 
van eigen pannenkoekenmeel en koffie/ thee of fris. 
Programma: 
10.00 uur Ontvangst met koffie / thee en molencake 
10.30 uur Uitleg in de molenschuur over deze molen 
 Uitleg van de molenaar in de molen 

 
 
LEZING:  “Marters” 
Datum:  Donderdag 19 oktober 2017 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Locatie:  Museum TwentseWelle 
Spreker: hr. Mark Zekhuis 
Coördinator: Wim Lengton, VvTW 
Toegang : VvTW/KNNV leden gratis; 

niet-leden € 3,- 
Koffie/thee: € 1,50 svp gepast meenemen 
VvTW-leden moeten hun lidmaatschapskaart 
meenemen! 
 

Er leven verschillende soorten marters in Nederland. Das 
en steenmarter zijn wel de bekendste, maar weinig 
mensen hebben ze ooit gezien. Marters zijn vooral 
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nachtdieren. Wat weten we eigenlijk van onze 
marterachtigen? 
Eerder dit jaar ging deze lezing niet door, maar nu geeft 
Mark Zekhuis, bekend ecoloog in Overijssel, alsnog deze 
lezing over onze Nederlandse marters. Hij is actief lid van 
de Boommarterwerkgroep Nederland en tevens 
coördinator van de vrijwillige ottermonitoring in 
Overijssel. 
In zijn presentatie komen alle zeven marterachtigen 
voorbij en wordt stilgestaan bij hun herkenning, ecologie 
en leefomgeving. De steenmarter zal extra aandacht 
krijgen, omdat daar de meeste verhalen over gaan. 
 
 

 

Programma november 2017 
 
 

 
LEZING: “ Het voetpad van zuurstof” 
Datum: Donderdag 9 november 2017 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Locatie: Museum TwentseWelle 
Spreker: hr. Louis van der Maas 
Coördinator: Corry Vogelzang 
Toegang: VvTW/ KNNV leden gratis, niet-leden € 3,- 
Koffie/thee: € 1,50 svp gepast meenemen 
VvTW-leden moeten hun lidmaatschapskaart 
meenemen! 
 

Louis van der Maas: “Door de vriendschap van mijn vader 
met meester Bernink was ik al voordat ik naar school ging 
‘vertrouwd’ met het “Natura Docet”. Belangstelling voor 
de natuur is in mij diep geworteld. In Leiden rondde ik 
mijn opleiding af in het laboratorium voor fysiologie. 
Ademhaling werd het hoofdthema van mijn onderzoek 
dat leidde tot mijn carrière als longarts. Maar de fysioloog 
in mij prevaleert boven de geneeskundige, zodat ik altijd 
op een of andere manier verbonden ben gebleven met de 
fysiologie.” 
Zuurstof (O2) doet de voetafdruk van het koolzuurgas 
(CO2) ontstaan. De voetafdruk die zoveel publiciteit 
genereert in onze tijd. Deze relatie tussen zuurstof en 
koolzuurgas is complex en moeilijk te doorgronden. Het 
bestaan van elementen als C en O werd reeds door 
Democritus verondersteld in de vijfde eeuw voor Christus. 
In dezelfde tijd benoemt Empedocles de vier elementen: 
aarde, lucht, vuur en water. Pas in de twintgste eeuw 
ontstaat uit deze kenniscocktail van de oudheid het 
inzicht dat het leven afhankelijk is van een verbrandings-
proces. De epistemologie van deze ontwikkeling is het 
onderwerp van het eerste deel van de lezing. 
“De Aarde als Laboratorium”, een quote van een van de 
grootste fysiologen August Krogh, wordt het thema na de 
pauze. Hoe het voetpad van zuurstof leidt tot een 

voetafdruk in onze aarde wordt duidelijk gemaakt aan de 
hand van het verbrandingsproces in de levende natuur, 
met contrastrijke voorbeelden uit het dierenrijk. Van vis 
naar reptiel tot de ‘kampioenen’: vogels en zoogdieren. 
Waarom vliegt een vogel zonder al te grote problemen 
boven 6000 meter hoogte en is het leven op deze hoogte 
ondoenlijk, d.w.z. ongezond voor de mens? Hoe overleeft 
een mol diep onder de Golan hoogvlakte en wat doet de 
geit anders dan de hond? 
 

 
LEZING: “Slijmzwam: bijzondere creatie der natuur” 
Datum: Donderdag 16 november 2017 
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur 
Spreker: mw. Marian Jagers 
Coördinator: Wim Lengton, VvTW 
Locatie: Museum TwentseWelle 
Toegang: VvTW/ KNNV leden gratis; niet-leden € 3,- 
Koffie/thee: € 1,50 svp gepast meenemen 
VvTW-leden moeten hun lidmaatschapskaart 
meenemen! 
 

Slijmzwammen mogen dan wel een weinig aantrekkelijke 
naam dragen, ze vormen aan het eind van hun levens-
cyclus prachtige vruchtlichamen. In een eerder stadium, 
het z.g. plasmodiumstadium, kunnen ze zich verplaatsen! 
Marian Jagers zal aan de hand van foto’s vertellen over 
hun wonderlijke leven. 
In de pauze en na afloop kan het publiek zelf kijken hoe 
fraai ze eruit zien. In de zaal wordt daartoe een aantal 
stereomicroscopen opgesteld. Marian zal een groot aantal 
soorten slijmzwammen meenemen, in luciferdoosjes (de 
normale bewaarmethode) en op hout, schors en blad, als 
ware het een kleine tentoonstelling waardoor ze in 
natuurlijke leefomgeving te bewonderen zijn met een 
loep of het blote oog. 

 
 

Voor andere KNNV-natuuractiviteiten in de regio, zie: 
www.knnv.nl/hengelo-oldenzaal 

Om u extra actuele informatie over activiteiten te 

kunnen zenden hebben wij uw e-mailadres nodig. 

Controleer s.v.p. ook of wij uw correcte e-

mailadres hebben (mocht u dit toch per post 

hebben ontvangen). Stuur uw e-mailadres naar: 

hanskits@hotmail.com 


