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 De Lente is losgebarsten, ook bij onze vereniging. 
Op 19 februari kreeg de voorzitter uit handen van wethouder Eerenstein de sleutel van 
het pand in het Steenbergerpark. 

 
 foto: Hero Moorlag 

Een historisch moment en uniek voor onze vereniging want nog niet eerder hadden wij 
een ‘eigen’ onderkomen. Op 6 maart vond de officiële sleuteloverdracht plaats. Vanaf 
6 maart maken we dus gebruik van het pand in het park. Het adres is Gerstenkamp 
10A. We kijken uit naar jullie komst. De officiële opening laat nog even op zich 
wachten. We gaan ons eerst concentreren op 21 maart; “NL Doet, Pimp het park”.  
 

 Voor in het nieuwe pand: We zoeken natuurlijk van alles. Stoelen, tafels, kasten, 
kastjes, bestek, borden, noem maar op!  
Misschien dat jullie ons hierbij kunnen helpen. Als jullie ergens een adres hebben 
waar we misschien kunnen kijken. Of als er hier en daar nog iets op zolder staat wat 
nooit meer gebruikt wordt.  
Mocht er iets zijn waar wij blij van kunnen worden dan graag een mailtje naar 
Annemieke. Zij kan dan bekijken of het wel of niet geschikt is. 
Annemieke_blokzijl@hotmail.com 

 
 

 Jeugdbegeleiderscursus: Vanuit Hoogeveen zijn er momenteel 8 mensen bezig met 
de cursus jeugdbegeleider. Op 8 maart hebben deze cursisten in Nieuwlande een 
geweldig bosfeest georganiseerd. En zaterdag, 22 maart, gaan ze dit nog eens 
dunnetjes over doen. 
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Aan het einde van alle eindpresentaties volgt de diploma uitreiking en zijn we in 
Hoogeveen een aantal nieuwe jeugdbegeleiders rijker.  Twee cursisten zijn momenteel 
bezig om een nieuwe jeugdafdeling op te zetten in Assen. Ze hebben hier stage 
gelopen en ook al een aantal activiteiten begeleid.  

 
 Publiekscursus Tuinreservaten: Op 10 maart zijn we gestart met de cursus 

tuinreservaten. Er zijn 8 cursisten begonnen met de cursus die 5 cursusavonden en 2 
excursies omvat 
De cursusdata zijn:  5 maandagavonden.  
10 maart, 31 maart, 21 april, 12 mei, 2 juni. 19:30 tot 22:00 uur 
Twee excursies naar inspirerende tuinen, deze excursies worden later ingepland. 
We hebben een perfecte ruimte aangeboden gekregen bij Tuincentrum Strijker. We 
krijgen ondersteuning bij een aantal cursusonderdelen en zijn maar wat blij met deze 
stek.   
 

 Op zaterdag 12 april Dit jaar zijn wij afdeling van dienst en organiseren de Regiodag 
voor de provincie Drenthe. Voor de leden hebben wij 3 activiteiten in petto: 

  Een wandeling door de Wijken van Eleveld. 
  Een gezamenlijke lunch. 
  Lezing van Hans Dekker die ons mee neemt in de wondere wereld van de orchidee. 

Graag aanmelden vóór 5 april via de website, 
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/regiodag-ivn-hoogeveen    
Iedereen heeft ook een persoonlijke uitnodiging gehad via de mail. 

 Op dit moment is er vooral drukte bij de stembureaus. Alle stemmen worden geteld 
en straks hebben we voor Hoogeveen een nieuwe uitslag, met misschien wel nieuwe 
wethouders en zeker weten veel nieuwe raadsleden. Een aantal raadsleden hebben we 
op bezoek gehad bij ‘ons’ pand in het Steenbergerpark. Was het wethouder Eerenstein 
die de sleutel kwam overhandigen, kwamen de PvdA raadsleden en wethouder Smid 
ook een kijkje nemen en namen gelijk een rode taart mee. Die hebben we bewaard (in 
de vriezer, voor er rare gedachten opkomen) voor 21 maart als we voor NL Doet, met 
meer dan 40 mensen aan de slag gaan in het Steenbergerpark. Dus als je van taart 
houdt en ook de handen uit de mouwen wilt steken, of gewoon een kijkje wilt nemen, 
kom dan gerust langs. 
 

 Er valt nog veel meer te vertellen maar dat komt binnenkort. Nu eerst aan de slag 
voor NL Doet. Pimp het Park! 
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nldoet-pimp-het-park  

 



 Gerstekamp 10A is het adres en parkeren kan bij de basisscholen de Regenboog en het 
Rastholt. Een klein stukje lopen in de Korenstraat en dan over het fietspad. Je loopt zo 
tegen het nieuwe onderkomen aan. 


