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H O O G E V E E N

Van de bestuurstafel
In de nieuwsbrief van februari hebben wij aangegeven dat

wij op zoek waren naar bestuursleden. Het bestuur heeft Ina

Brinkman gevraagd om het bestuur te komen versterken en

haar toegevoegd als ad interim bestuurslid. Zij zal zich in

deze nieuwsbrief voorstellen.

Er worden weer veel voorbereidingen getroffen om dit jaar

leuke activiteiten te organiseren, ook het voorbereiden van

de ledenvergadering is in volle gang. Hier komen we in deze

nieuwsbrief op terug.

Wij wensen iedereen nu al een mooie lente toe! 

Ledenvergadering
De ledenvergadering wordt gehouden op 19 mei. Aangezien

we samen met de leden, de afgelopen tijd weinig hebben

kunnen doen gaan we van de komende ledenvergadering een

feestelijke bijeenkomst maken. We komen in de volgende

nieuwsbrief hier op terug.
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We gaan bouwen! Bouw je mee?

11 en 12 Maart tijdens NL doet gaan we rondom het Struunhuus
aan het werk. We gaan een begin maken met een insectenmuur.
Hierbij moet ook gedacht aan een wal met zand voor de zandbijen.
Het is een heel proces en wat is er dan leuker om dit op te pakken
met leerlingen van het Roelof van Echten college die zich voor
deze ochtend hebben aangemeld. Natuurlijk kunnen we meer hulp
gebruiken. Ook in de begeleiding van deze jongeren en andere
vrijwilligers. Wil je meedoen, meehelpen of aansturen neem dan
contact op met ons. 
Er zijn verschillenden klussen. 
*de paden aanvullen en uitbreiden
*planten verplanten en aanvullen
*de fruitbomen voorzien van voeding
*stenen verplaatsen
*takkenril opknappen
*wilgenhutten opknappen
*maai-me-nietjes in elkaar zetten.
*bijbliotheek in de lak zetten
*.......

Activiteiten in Maart/April
5 Maart:  Broeihopen omzetten

7 maart: Basiscursus wilde bijen  in

Zuidwolde

11 Maart: NL Doet

12 Maart:  NL Doet

16 Maart:  Boomfeestdag

19 Maart:  Landelijke  Opschoondag  2022  

26 Maart:  Waternachtwandeling

22 April:  Landelijke zaaidag

Aanmelden kan via onze website.  Hier

kunt u alle informatie vinden over IVN

Hoogeveen en de activiteiten

BEREIKBAARHEID
Iedere vrijdag zijn de vrijwilligers weer aanwezig

bij het IVN Struunhuus. Tussen 10 en 12 staat de

koffie klaar en er is altijd genoeg te doen, dus

als je een keertje mee wilt doen, wees welkom.

            Website: Afdeling Hoogeveen

            Facebook: IVN Hoogeveen

            Instagram: Hoogeveenivn

            Mailadres: hoogeveenivn@gmail.com

De eerste zonnestralen,  23 februari, in het 
Steenbergerpark. Foto: Hero Moorlag

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/basiscursus-wilde-bijen-0
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nldoet-bezige-bijen-doen-1
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nldoet-bezige-bijen-doen-0
https://www.boomfeestdag.nl/
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/landelijke-opschoondag
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/landelijke-opschoondag
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/landelijke-opschoondag
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/waternachtwandeling-en-het-uur-van-de-aarde
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://www.facebook.com/IVNHoogeveen
https://www.instagram.com/hoogeveenivn/
mailto:hoogeveenivn@gmail.com
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Ik, Ina Brinkman stel mij graag aan u voor

Ik ben opgegroeid in Zwolle en Overschild ( Groningen) en ben gaan
werken in de verpleging, eerst in het ziekenhuis, later in
verpleeg/verzorgingshuizen. Na 47 jaar hierin werkzaam te zijn geweest,
ben ik sinds 2019 met pensioen. Naast het betaald werken ben ik
vrijwilligster geweest bij verschillende verenigingen. Ik ben een doener
maar ook organiseren, leiding en begeleiding geven ligt in mijn aard.

De natuur en dan speciaal fauna heeft mijn passie. Ik vind het heel
belangrijk om kinderen en ouderen te betrekken bij de natuur en wat ons
menselijk handelen in en voor de natuur betekent, nu en in de toekomst. 
Zwerfafval is een heel groot probleem voor flora en fauna daarom ben ik
een actief plogger en mede organisator van het burgerinitiatief "Plogging
de Wolden Hoogeveen" voor de regio Hoogeveen.

Sinds 2020 ben ik lid/vrijwilliger van de IVN en kunt je mij geregeld tegen
komen in het Struunhuus en bij activiteiten.
In het najaar 2021 heb ik de jeugdbegeleiding/natuuroudercursus van de
IVN gevolgd en ben als jeugdbegeleider bij verschillende activiteiten
aanwezig. Ik heb niet de natuurkennis van een natuurgids maar leer alle
dagen bij.  
Als bestuurslid van IVN Hoogeveen mag en kunt je van mij verwachten
dat ik mij ten volle inzet voor onze vereniging om deze functie goed te
vervullen. Graag een keer tot ziens in het Struunhuus of bij een van de
activiteiten.

Met vriendelijke groet, 
Ina Brinkman

Een nieuwe directeur
Eind december 2021 nam directeur Mark

Tuit afscheid van IVN regio Noord. Hij heeft

een andere baan gevonden. Natuurlijk kan IVN

niet zonder een regio directeur dus werd er

direct werk van gemaakt. Inmiddels is bekend

wie ons gaat vertegenwoordigen vanaf 11

april. Een warm welkom voor Henriëtte

Beukema vanuit Hoogeveen. Wij kijken er naar

uit om kennis te maken. 

WERKGROEPEN
Een IVN afdeling zonder werkgroepen is ondenkbaar. 

 Ook bij IVN Hoogeveen hebben we een hele rij

werkgroepen. Sommige bestaat uit 1 en anderen uit 20

leden. Maar allemaal zijn ze begaan met de Natuur en

zijn ze specialist in een bepaald onderdeel van die

Natuur. Dit keer de Dassenwerkgroep in de

schijnwerper. 

In maart komt de Dassenwerkgroep bij elkaar om de

strategie te bespreken. Zijn de burchten goed in beeld en

wie kan meedoen aan 'Kleintje das', het jaarlijkse

monitoren van de dassenburchten om er zo achter te

komen hoe het gaat met de dassenpopulatie in Zuid-

Drenthe. Meer lezen over onze werkgroepen: Kijk op

onze website

https://www.ivn.nl/nieuws/henriette-beukema-nieuwe-directeur-ivn-noord
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/werkgroep-dassen
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen

