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IVN nieuwsbrief 
Maart  

Agenda 
 

Wat staat er in maart op de 
agenda: 

14 maart: 
bestuursvergadering 
17 maart: teamoverleg 
Junior Rangers 
18 maart: teamoverleg voor 
de te starten Natuurgidsen 
opleiding. (medio 2017) 
19 maart: Nationale 
Opschoondag, start: 9:30 in 
het Steenbergerpark. 
19 maart: activiteit van de 
Junior Rangers in het 
Dwingelderveld 
19 maart: Scharrelkunst met 
de Scharrelkids, 13:30 tot 
15:30  
24 maart: overleg 
Landschapbeheer Drenthe 
met omliggende dorpen in 
het Struunhuus. 
26 maart: omzetten van 
broeihopen van de 
ringslangen in de Oude 
Kene. Belangstellenden 
kunnen zich melden via 
hoogeveenivn@gmail.com 
29 maart: Cursus Waar Wij 
Wonen, deze keer over 
bomen en beheer. 
2 april: de excursie bomen en 
beheer 
 

Voor in de agenda: 

NL Doet in het Steenbergerpark 

Wat was het een prachtig weer en wat hebben we hard gewerkt 
in het park. Rondom het Struunhuus, langs de Struuntuun is 
een haag aangeplant van meidoorn en esdoorn. Ook is er aan 
’eetbare’ natuur gedacht, wat dat gaat worden is echt een 
verrassing. De samenwerking met kinderboerderij de 
Beestenbult verdient ook een pluim, samen maken we een 

Struunpad tussen Beestenbult en het Struunhuus.  

Oer=Stoer 
16 april 

Slootjesdag 
12 juni 
De slootjesdag is 
een jaarlijks 
terugkerend 
wateravontuur 

Open Dag 
3 september 
Zaterdagmiddag 
van 13:30 tot 16:30 
houden we onze 
jaarlijkse open dag 

Een middag vol 
avontuur voor het 
hele gezin.  
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Op zoek naar …  
Sinds de ledenvergadering van 9 februari 2016 

zitten we als vereniging zonder penningmeester. 
 

Penningmeesterschap 
Nu blijft Jan Mager op de achtergrond de penningen 
beheren tot er een nieuwe penningmeester is gevonden. 
Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee maar het is verre 
van wenselijk. Dus ook hier de oproep om eens te 
kijken of er een paar uurtjes per week gemist kunnen 
worden voor een goede zaak. 

Beheren 

Namelijk het beheren van onze centen. Dat is in de 
afgelopen  2 jaar een andere invulling geworden omdat 
we nu te maken hebben met veel meer geldstromen. 
Jan wil er graag info over geven. Wie helpt ons?  

Bestuursleden, actieve leden, jeugdbegeleiders 

Het bestuur bestaat nu uit 4 dames. Alle vier druk met 
verschillende taken. En als de spoeling dun is dan komt 
er steeds meer op de schouders terecht van die vier 
dames. Wij zoeken bestuursversterking om de taken 
beter te kunnen verdelen en nog beter uit te voeren.  

Vrijdagmiddag Open in het Struunhuus 

Van april tot november proberen we iedere 
vrijdagmiddag aanwezig te zijn in het Struunhuus. 
Tussen 15:00 en 17:00 uur is iedereen van harte 
welkom. We zijn uitgiftepunt voor hondepoepzakjes en 
afvalzakken voor plastic. En we hebben de 
ruilboekenkast, breng een boek, haal een boek. Niet dat 
het storm loopt maar we zijn van mening dat het goed 
is om ons regelmatig te laten zien. Wie wil ons helpen?  
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Vanaf de bestuurstafel 

Tijdens de laatste ledenvergadering hebben we 
afscheid genomen van Annemieke Blokzijl als 
secretaris. Drie jaar geleden is zij vol goede moed 
begonnen aan het bestuurswerk, jammer genoeg heeft 
ze hiervan afscheid moeten nemen. Zij blijft de 
website en persberichten onderhouden en ze wil dit 
ook heel graag blijven doen. Hier zijn we natuurlijk 
heel erg blij mee want het is altijd weer een klus. Ook 
hebben we afscheid genomen van Jan Mager, onze 
penningmeester. Hierboven is geschreven over deze 
vacature en de oplossing tot die tijd.  
Nieuw in het bestuur is Anita Zwiep. Zij neemt het 
secretariaatswerk al geruime tijd waar en nu is ze 
officieel bestuurslid. Hartelijk welkom Anita. Grietje 
Loof is voor 3 jaar herkozen als voorzitter van onze 
afdeling. 
 

Voorjaar in de bol 
Via www.waarneming.nl 

 kan iedereen lezen wanneer waar de natuur 
wakker wordt.  

 I N ,  
P O R T T I T

O R H E  
E R O S  E U  

L E O .  
M A U R I  

A L I Q U A M  

We missen onze directe link naar de leden, de 
uitgave van “iets” waarmee we aan iedereen 
laten weten waar we mee bezig zijn.  
Natuurlijk gaan er mailtjes genoeg naar onze 
leden want er is een heel breed aanbod aan 
natuuractiviteiten in de regio. Maar we willen 
zelf ook iets melden via een nieuwsbrief. 
Helaas is dit door de ziekte van onze vorige 
secretaris gestopt. Niet omdat we het niet 
willen, maar omdat het ons aan tijd ontbreekt 
heeft dit toen geen vervolg gekregen. Na een 
zoektocht om hier een oplossing voor te 
vinden gaan we het nogmaals proberen, maar 
dan anders. Dus hier is de eerste nieuwsbrief 
van 2016 en met een beetje geluk is dit een 
regelmatige uitgave. Aan ons zal het niet 
liggen, wel aan de beschikbare tijd.  
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Samenwerken 

Vlinderstichting 
Alle goede dingen komen langzaam, maar inmiddels is het 
zeker. In september en oktober 2016 staat de aanleg van de 
vlinderidylle gepland. Na de zomervakantie komen de 
studenten van Terra Meppel terug van stage en vakantie en 
gaat het gebeuren. Dit moet ook wel want het is het laatste 
jaar van de subsidie  

AH en de Moestuintjes 

Vanaf maandag 7 maart is Albert Heijn weer gestart 
met een moestuinspaaractie. IVN is educatiepartner in 
de campagne. Vrijwilligers van IVN met 
moestuinervaring zetten zich de komende 16 weken 
zoveel mogelijk in om beginnende moestuiniers  op 
weg te helpen en een succesvolle natuurervaring te 
hebben. Wie helpt in Hoogeveen?  

Terra Next 
Op maandag zijn een aantal jongens uit Hoogeveen en 
omgeving aanwezig in het Struunhuus. Ze volgen een 
opleiding tot assistent hovenier. Ze helpen met heel 
veel werkzaamheden in het park maar ook rond het 
Struunhuus. Inmiddels er de meidoorn haag geplant. 
Tijdens NLDoet is er mee gestart en hebben oa mensen 
van het AZC hieraan meegewerkt. Op de maandag 
hebben de jongens van Terra-Next dit werk afgerond. 

Steenbergerpark Leeft  
Naast de IVN activiteiten in en rondom het 
Steenbergerpark is er ook ruimte voor hele andere 
activiteiten. Een picknick in het park of een openlucht 
bioscoop, het wordt georganiseerd door mensen uit de 
wijk, de activiteiten commissie Steenbergerpark Leeft. 
Samenwerken is ook hier van belang.   
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Op een bepaalde hoogte 

2

begint te praten. Ik hoor gegiebel van twee lieve 
meisjes die, met te grote handschoenen aan, 
proberen met een schep zand in een kar te 
scheppen. Er valt meer zand naast de kar dan in 
de kar en dat is op de een of andere manier 
hilarisch. Als ik me omdraai zie ik een viertal 
mannen druk met het planten van meidoorn en 
esdoornhaag. Een samenwerking tussen 
personeel van Domesta en inwoners van het 
AZC in Hoogeveen. Samenwerken zoals 
samenwerken bedoeld is. Aan de taal wordt 
gewerkt en er wordt vooral veel gesproken over 
de thuissituatie. Ook het vuil op het houtwerk 
van het Struunhuus leverde al wat 
herinneringen op bij deze mannen. Over hun 
thuis in Allepo, hoe het daar vuil werd van alle 
auto’s die er rijden, of misschien moet ik wel 
schrijven ‘reden’ want dat het land in oorlog 
nog die welvaart geeft is maar de vraag. Het 
land is kapot, de mensen vluchten niet voor 
niets. Auto’s zijn ‘very cheap’ en ‘fuel’ ook. Het 
is anders dan in Nederland. Ze vertellen over 
hun gezinnen, hun hoop op een toekomst. Ze 
hebben lol aan het werken in de natuur. 
Dochter vertelt en vraagt en ik geef de 
antwoorden. Kijkend naar de mooie kleuren op 
het dak en luisterend naar alles om mij heen. 
De zanglijster die de hele middag aan het fluiten 
is, de koolmeesjes die de nestkastjes 
inspecteren.  

‘Is het tijd voor koffie’, hoor ik ineens.  

De emmer sop blijft even staan, de trap gaat aan 
de kant, handschoenen uit en lekker koffie 
drinken.  

Samenwerken, wie heeft dat woord bedacht? 

Het werkt namelijk heel goed!  #Grietje Loof 

1

Ik sta op een wiebeltrappetje en zie op het dak 
een prachtige korstmos waar mijn ogen niet 
vanaf kunnen blijven. Je ziet het niet als je op 
de grond staat, misschien ook wel, maar het 
was mij niet opgevallen. Nu sta ik er met de 
neus bovenop en ik probeer met de 
handschoenen aan in mijn jaszak te grabbelen 
om op die manier de telefoon te pakken te 
krijgen. Een foto maken is het enige wat ik kan 
bedenken. Dit wil ik vangen met de camera. 
Ondertussen denk ik aan Bernhard de Vries die 
al die prachtige kleine wondertjes uit de natuur 
vastlegt met pen en potlood. Bernhard kan 
helemaal vol vuur vertellen over de kleinste 
zwammetjes en hij weet meteen ook alle namen 
feilloos aan ons mee te geven. Zo staande op 
het wiebelige trappetje denk ik daar aan. Op het 
moment dat ik de telefoon eindelijk uit mijn 
jaszak heb gefrunnikt gaat die over. Even weer 
terug naar de aarde. Alhoewel ook niet 
helemaal, ik hou me even vast aan de dakrand.  

Dochter belt. ‘Wat ben je aan het doen?’ Niks 
meer dan een vraag die ze altijd zal stellen. Dan 
weet ze of ik tijd heb voor een gesprek. Ik vertel 
haar dat ik op een wiebeltrappetje sta en dat ik 
net een foto wilde maken van een wondertje uit 
de natuur. Ze schiet in de lach, ‘ Waarom sta jij 
op een wiebeltrappetje?’ Dan bedenk ik dat het 
natuurlijk ook wel raar overkomt. Uitleggen 
dan maar. Het is vandaag NLdoet bij ons 
Struunhuus en ik ben bezig de buitenboel op te 
poetsen. De emmer staat op de grond, de 
handschoenen zitten aan de handen, de trap 
moet ik steeds verzetten en je kunt heel goed 
zien waar ik ben gebleven, het Struunhuus is 
vies geworden in de winter. Dat ben ik dus aan 
het doen. Ik kijk eens om me heen als dochter  



 

 

hoogeveenivn@gmail.com 
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen 
https://www.facebook.com/IVNHoogeveen/ 
https://twitter.com/IVNHoogeveen 
 
 

Fotobijdrage: Hero Moorlag, 
Grietje Loof, Johan Scheeres 

 

Stuur in die foto of die mooie natuurbeleving 

Wat zoeken wij voor de nieuwsbrief? Fotomateriaal, heb je een 
mooie natuurfoto gemaakt, een prachtige natuurbeleving 
meegemaakt of wil je een verhaal delen? Wij zoeken dit voor de 
nieuwsbrief. Niet iedereen heeft facebook en ziet dus niet alle 
leuke dingen voorbij komen via die pagina. 

Mail naar: hoogeveenivn@gmail.com  

Maart roert z’n staart 

Bereikbaar via 

Bestuur: 
Voorzitter: Grietje Loof 
Penningmeester: vacature 
Secretaris: Anita Zwiep 
Bestuurslid: Dette Boiten 
Bestuurslid: Janny Timmerman 
Bestuurslid: vacature 
 
Werkgroepen:  
Dassenwerkgroep: Hero Moorlag 
Scharrelkids: Sandra Eijdenberg, Grietje Loof 
Natuurkenners: Grietje Loof 
Struners: Doortje Antonisse 
Junior Rangers: Hendrik Leeflang 
Paddenstoelenwerkgroep: Bernhard de Vries 
Zoogdierwerkgroep: Jan Mager 
Plantenwerkgroep: Freddy Mager 
Werkgroepspeelnatuur: Dette Boiten 
Vogelwerkgroep: Gert Olthof 
Gierzwaluw: Henk Derks 
Kerkuilen: Freddy Mager 
Steenuilen: Koos van Zegeren 
Huiszwaluwen: Janny Timmerman, Gert Olthof 
PR: Annemieke Blokzijl 
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