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IVN afdeling Hoogeveen 
Nieuwsbrief 2015-1 

 
Hoogste tijd voor een nieuwsbrief. Zoals gewoonlijk  gaat de tijd sneller dan de letters het bij kunnen 

houden. De meeste programma’s hebben we allemaal in de bus gekregen. Excursies, lezingen, leuke 
programma’s, voor elk  wat wils. Of het nu bij Natuurvereniging Zuidwolde, Natuurmomenten of IVN 
Westerveld is, overal is iets te halen, voor elk  groen hart. Ook bij ons is veel te doen. Er zijn al heel 

wat activiteiten geweest dit jaar, en ook voor de rest van het jaar staat nog heel wat op het 
programma, zie voor de uitgebreide agenda op onze website. Via de activiteitenkalender worden ook 
de k inderen op de hoogte gebracht van al onze jeugdactiviteiten en die vinden meestal plaats in en 

rond het Struunhuus  
 

We k ijken terug op een paar geweldige dagen 
tijdens NLDoet. Daar is hard gewerk t aan de 

speelnatuur en de tuin rondom het Struunhuus is 
gelijk  meegenomen. De k inderen weten de 
speelobjecten inmiddels te vinden en genieten hier 

duidelijk  van. 
 
Helaas kan niet voorkomen worden dat ook de 

vandalen onze speelnatuur hebben ontdekt en hier 
brandjes hebben gestookt. De schade is slechts 
materiaal en ook de natuur hersteld zich wel, maar 

de vernielingen zijn toch hard aangekomen bij de 
vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. 
Iedereen die hier iets van weet, of in de toekomst 

iets ziet gebeuren, wordt gevraagd dit te melden bij het IVN of de politie  
 
Op 28 maart hadden we bezoek van drie dames uit Zwolle die IVN’ers uit Assen, Emmen, Westerveld 

en Hoogeveen de kneepjes van het Oer=Stoer vak kwamen bijbrengen. Het was een geslaagde dag 
die natuurlijk  mede een succes werd door de subsidie die we hiervoor ontvingen, dan kun je tenminste 
een beetje uitpakken.Wat we met de kennis gaan doen zal in de komende tijd duidelijk  moeten 

worden. We gaan samenwerken om meer ouders en k inderen deze leuke dingen te leren. Heb je 
belangstelling om mee te doen en het zo te leren, meld je aan. Het is de bedoeling om in het voorjaar 
van 2016 een ‘echte’ Oer=Stoer dag te organiseren in het Steenbergerpark .  

 
Graag tot ziens bij één van de activiteiten,  
Grietje Loof, voorzitter 

 

Boskids wordt Scharrelkids  

 
In de maand mei gaan de jeugdbegeleiders de planning proberen in te vullen voor het komend 

schooljaar. Het zal er anders uit gaan zien na 10 jaar Boskids. Het Boskids team, bestaande uit 
Maartje en Bernd van der Haar en Marianne en Jaap van der Streek, hebben aangegeven te stoppen 
met de begeleiding van de Boskids. Bijna 500 kinderen hebben ze in de afgelopen 10 jaar de 

basiskennis van de natuur bijgebracht en wij zijn dan ook geweldig trots op dit team. Bedankt voor al 
jullie enthousiasme en al die keren paraat staan. Er zijn veel kinderen die zich de Boskidsactiviteiten 
zullen blijven herinneren. Het is echter tijd voor iets anders en daarom stopt deze periode Boskids.  

https://ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten
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We zijn nu aan het bedenken hoe we deze groep kinderen toch 

een mooi programma aan kunnen bieden maar het zal er zeker 
anders uit gaan zien. De naam Boskids laten we los en we gaan 
over naar Scharrelkids.Landelijk staat dit al op de kaart 

(https://ivn.nl/afdeling/scharrelkids), en we kunnen daarom ook 
gemakkelijker meeliften met de vaste activiteiten zoals de 
slootjesdagen, paddenstoelenmaand etc. Er zijn Scharrelkids 

cursussen ontwikkeld voor ouders die graag mee willen helpen en 
er is een scharrelkids fonds waar we als afdeling tezijnertijd een 
bijdrage van gaan vragen voor verdere aanleg van de 

speelnatuur. 
 
Kinderen die straks naar groep 5 gaan kunnen zich nu al aanmelden voor de Scharrelkids en zijn 

verzekerd van een aantal leuke activiteiten in een vaste groep. We gaan dit aanbieden voor 10 euro 
en gezinnen die lid worden van IVN kunnen,zolang er nog plaats is, hun kind gratis een jaar lang mee 
laten doen met deze activiteiten. Het aantal kinderen dat kan deelnemen is beperkt. Bij belangstelling 

dient u zich dus voor 1 juliaan te melden via de website, wie het eerst komt het eerst maalt. 
Inschrijven kan tot maximaal 12 augustus 2015.  
 

Evenals voorgaande jaren is er voor de kinderen die straks naar groep 6 gaan de groep 
Natuurkenners, en de kinderen die straks in groep 7 en 8 zitten, kunnen zich aanmelden voor de 
groep Struners. Meer informatie hierover staat op onze website. 

 
Bent u een volwassene en heeft u interesse om als vrijwilliger mee te werken aan het organiseren van 
bovenstaande activiteiten, neem dan contact met ons op, we kunnen altijd jeugdbegeleiders 

gebruiken. 
 

Van de bestuurstafel 
 
Beste mensen, het voorjaar is losgebarsten, dan begint ons groene hart weer te jubelen net als de 

vogeltjes die hun mooie gezang laten horen. Agenda’s vullen zich met de leukste groene activiteiten 
voor iedereen. Om al deze leuke dingen te kunnen blijven doen hebben we echter hulp nodig en die 
hulp vragen we graag aan u, als lid van IVN. Utreft bij deze nieuwsbrief een enquêteformulier en we 

hopen van harte dat u even de tijd wilt nemen om dit formulier in te vullen en aan ons te retourneren. 
Als er vragen zijn over deze enquête bel of mail ons dan. Wij zijn blij met alle hulp die we kunnen 
krijgen om zo een belangrijke doelstelling; “het bijdragen aan een duurzame samenleving door 

mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving” te kunnen blijven uitvoeren en u 
vindt het misschien wel heel leuk om ons daar bij te kunnen helpen. Wij rekenen op u. 
 

Op 10 juni komt de Hoogeveense raad bij ons in het park voor een rondje op de fiets langs de mooie 
Hoogeveense natuur. Ze starten bij ons Struunhuus. 
 

Inmiddels hebben we nieuwe hulp. Marit Tamminga gaat ons helpen met het maken van de 
nieuwsbrief en andere zaken. U zult haar zeker een keertje treffen bij ons Struunhuus.  
Sinds januari hebben we ook Anita Zwiep in ons midden. Zij ondersteunt Annemieke Blokzijl, onze 

secretaris, met de werkzaamheden en helpt ons bestuur enorm met het maken van de verslagen en 
notulen en het bewaken van alle afspraken. Wij zijn enorm blij met deze hulp.   
 

We zijn nog steeds op zoek naar een penningmeester. Mocht dit uw roeping zijn, meld u dan aan. We   
hopen dat met deze oproep de vacature ook ingevuld gaat worden.  
 

Onze secretaris is ziek, maar ondanks haar ziekte en de beperkte ‘goede’ tijd die zij heeft doet ze nog  
steeds veel goed werk voor onze vereniging. Als u haar een kaartje wil sturen dan kan dat naar 
Annemieke Blokzijl, de Reiger 139, 7905 GK Hoogeveen.  

 
Beste mensen, geniet van de natuur, geniet van alle moois om ons heen en tot ziens bij een van onze 
vele activiteiten.  

 
  

https://ivn.nl/afdeling/scharrelkids
https://ivn.nl/afdeling/hoogeveen/jeugd
https://ivn.nl/afdeling/hoogeveen/jeugd
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Laatste nieuws 
 

Drentse Pluk van de 
Pettefletprijs 

De speelnatuur in het 

Steenbergerpark is in de prijzen 
gevallen van de Drentse Pluk 
van de Petteflet prijs. De 

uitreiking van de prijs, een 
cheque van €250, -, vond plaats 
tijdens de Natuur en 

Milieufederatie Supporters 
bijeenkomst, die op 26 april 
plaatsvond in hetStruunhuus.  

Idylle: update 
 

Op 21 juni zal er een convenant 

worden ondertekend tijdens de 
activiteit “Picknick in het Park”  
door de participanten, 

Vlinderstichting, Bijenvereniging 
de Heidebloem, wethouder 
Steenbergen namens de 

gemeente en IVN. Het is 
uiteindelijk de bedoeling om in 
september 2015 met de eerste 

uitvoeringsplannen te starten. 
In totaal zal 6000 m

2 
in het 

Steenbergerpark worden 

ingezaaid en ingeplant met een 
speciaal bloemenmengsel voor 
vlinders en bijen.  

 

Openingstijden Struunhuus 
 

 
Het Struunhuus is de gehele 

zomer op vrijdagmiddag van 15 
tot 17 uur geopend. U kunt dan 
terecht voor informatie, gratis 

zakjes voor het opruimen van 
hondenpoep en voor zakken 
voor de inzamelen van plastic. 

Tot september kunt u ook 
petflesjes bij ons inleveren in de 
daarvoor bestemde container. 

Meer daarover is te lezen op:  
https://plasticmadonna.com/nl/ 
 

Stempelkaart 

 
 

 
Zoals aangekondigd in de 

vorige nieuwsbrief is in 2015 de 
stempelkaart voor 
jeugdactiviteiten ingevoerd. De 
aanschaf voor leden is €10, -, 

voor niet -leden €15,-. Op de 
kaart kunnen 10 stempels. Is de 
kaart vol, dan is de elfde 

activiteit gratis. De stempelkaart 
is niet gebonden aan een jaar, 
wel aan een naam. De 

activiteiten worden ook los 
aangeboden en kosten dan 
€1,50 voor leden, en €2,- voor 

niet-leden. Het kan zijn dat de 
activiteiten meer dan 1 stempel 
kosten, denk bijvoorbeeld aan 

nestkastjes maken. 
 

 
Een voorbeeld van één van die 

jeugdactiviteiten is het maken 
van zaadbommen, zoals 
plaatsvondop vrijdag 1 mei. 
Hiervan heeft ook een artikel 

over in de Hoogeveense 
Courant van 8 mei gestaan.  
Het is leuk om te zien hoe zelfs 

de kinderen die in eerste 
instantie bang waren om vieze 
handen te krijgen, al snel vol 

enthousiasme stonden te 
kneden en te rollen om toch 
maar zo mooi mogelijke 

balletjes klei met zaadmengsel 
te maken. Tussentijds werden 
er bloemen geplukt en met 

takken gesleept, terwijl de 
(groot)ouders genoten van een 
kopje zelf geplukte 

watermuntthee.  
  

https://plasticmadonna.com/nl/
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Agenda 
 

Lieveheersbeestjes met alle 
denkbare kleuren en stippen tot 
een dambordje aan toe. 

Donderdagavond 21 mei nam 
Willy Ronkes ons mee in de 
wereld van deze kevertjes. Het 

verhaal werd afgewisseld met 
heel veel foto’s. Op 23 mei was 
de excursie. 

 
 

 

Zonneweek: 
26 mei informatieavond, 19:30-
21:30 

27 mei kidsmiddag, 14:00-15:30 
29 mei zonnefeest, 15:00-19:00 
Alle activiteiten vinden plaats in 

het Struunhuus. 
Voor meer informatie, zie ook 
de website. 

30 mei staan we op de 
Kunstwark in ’t Park. 

http://www.kunstwarkintpark.nl  
 
31 mei zijn de we de goede 

buur van kinderboerderij en 
kunnen bezoekers van de 
Beestenbult kennis komen 

maken met IVN. We gaan leuke 
activiteiten bedenken voor die 
dag.  

 
 

14 Juni Slootjesdag, 14:00 tot 
16:00 

De afsluitende activiteit voor alle 
jeugdgroepen maar ook open 
voor alle kinderen die het leuk 

vinden om in en rond het water 
bezig te zijn. Het Vette Baarsje 
is aanwezig om ook iedereen te 

laten zien wat er allemaal in de 
vijvers rondzwemt.   
 

21 juni“Picknick in het Park” 

13:30 tot 17:30  
Neem je familie, vrienden, 
kleedje en picknickmand mee 

naar het Steenbergerpark voor 
een zondagmiddag met live 
muziek, kinderactiviteiten en 

verrassingen voor vaders op 
vaderdag! 

22 augustusOPEN Dag, 14:00 

tot 17:00 uur bij het Struunhuus.  
~programma volgt, hou de 
nieuwsbrief en de website in de 

gaten~  

Junior Rangers: 

Jeugd vanaf het eerste jaar na 
de basisschool kan zich tot 1 juli 
aanmelden om mee te gaan 

doen met de nieuwe groep 
Junior Rangers Dwingelderveld. 
Als je meer wilt weten neem dan 

contact op met Grietje Loof of 
lees de info via de website.  
We starten 12 september met 

de nieuwe groep. 
 

  

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/nieuws/201505/klimaat-energie/zonneweek-het-struunhuus
http://www.kunstwarkintpark.nl/
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/slootjesdag-speuren-naar-waterbeestjes
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/picknick-het-park
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September 2015 start Cursus 

‘Waar wij wonen’ 
In onze regio, Hoogeveen en 
omliggende dorpen is het rijk 

aan natuur en cultuur. Voor 
iedereen die de regio beter wil 
leren kennen organiseert IVN 

Hoogeveen in 2015/2016 een 
cursus ‘Waar wij wonen’.  
De cursus bestaat uit acht 

theorieavonden en acht 
excursies. Voor meer informatie: 
zie website of mail naar 

hoogeveenivn@gmail.com. 
 

 

 

 

Kijk ook regelmatig op de website: we plaatsen steeds nieuwe activiteiten voor kinderen en 

volwassen.  
 

Website IVN Hoogeveen | IVN Hoogeveen op Facebook | IVN Hoogeveen op Tw itter | IVN Hoogeveen op Youtube 
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij IVN.  
Wilt u geen verdere correspondentie van IVN Hoogeveen ontvangen, klik dan hier. 

 

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/cursus/waar-wij-wonen
mailto:hoogeveenivn@gmail.com
https://ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://www.facebook.com/IVNHoogeveen
https://twitter.com/IVNHoogeveen
https://www.youtube.com/channel/UCeNY8zUyz1zKT16yBzdsFdw
https://ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/afmelden-nieuwsbrief
https://ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/afmelden-nieuwsbrief

