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Agenda 
 
Activiteiten in januari 

• 25 en 28 januari 

13:30 – 15:30  

IVN Struunhuus in het 
Steenbergerpark. ‘Vogelvriendelijk 
Hoogeveen’  

Nestkastjes voor de koolmees 
bouwen en in de eigen 
woonomgeving ophangen bij de 
eikenbomen  

Info over beide activiteiten vindt u 
hier: Website 

• 28 en 29 januari  

Tuinvogeltelling weekend. 
Meedoen kan via de website van 
de Vogelbescherming. Klik op de 
link hieronder. 

Vogeltelling 2017 

Tel ook mee! 

Activiteiten in februari 

• 1 februari   

13:30 – 15-00 

In Punt H. mandalas maken van 
natuurlijk materiaal. Meer info en 
aanmelden via: Website 

 

 

Voor in de agenda: 

IVN IN 2017 

Om te beginnen wensen wij als IVN bestuur, iedereen een 
heel goed, gezond en groen 2017 toe. 
 
We kunnen terugkijken op een succesvol 2016, 
momenteel maken we de balans op en binnenkort is het 
jaarverslag klaar en ontvangt u het via de mail. De 
ledenvergadering is op 28 februari. Zet het vast in de 
agenda. 
 

Ledenvergadering 
28-02-17 

Broeihopen   

04-03-17 
Broeihopen van de 
ringslang omzetten. 
Doe je mee? 

Info  

NL-Doet 
11-03-17 
Groene klussen in 
het Struunhuus en 
Steenbergerpark! 

Aanmelden 

Van harte welkom 
op onze 
ledenvergadering! 

Info: website 
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RTV-Drenthe 
Aandacht voor onze activiteiten 

Op donderdagochtend om 7:30 reed de bus van RTV Drenthe het Steenbergerpark in om bij het 
Struunhuus te stoppen. Jan Mager, Henk Derks en Grietje Loof zaten klaar met een kan koffie en 
een hoofd vol informatie. ‘Kom maar op met de vragen Frits Emmelkamp’, moeten ze gedacht 
hebben. Om 7:50 ging de eerste minuut de ether in. Het is verbazingwekkend hoeveel informatie je 
kunt delen in één minuut. Midden in een zin stopt het interview en een half uur later gaat het weer 
verder met waar het ophield. Het project Vogelvriendelijk Hoogeveen krijgt aandacht en dat is 
natuurlijk geweldig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de website is het hele verhaal te lezen over het project: Website  In 2017 rollen we nog veel 
meer activiteiten uit. Lezingen en excursies over vogels, planten, bermen, vleermuizen en insecten. 
Via de website vindt u alle benodigde informatie.  
We starten 25 en 28 januari met het nestkastjes bouwen voor koolmeesjes en roepen iedereen op 
om een nestkastje te adopteren. Kom meedoen, zo zorgen we samen voor een vogelvriendelijk 
Hoogeveen en gaan we proberen de overlast van de eikenprocessierups in te binden. 
 

Kevercollectie 

Keverkenner Willen Schut verzamelde de 
afgelopen 50 jaar rond Hoogeveen 
insecten. Hij overleed op 90-jarige leeftijd 
op 23 december 2016. Zijn kinderen 
schonken zijn keververzameing aan IVN-
Hoogeveen. Het is een prachtige collectie 
die inmiddels in het Struunhuus staat, 
iedereen die belangstelling heeft kan er 
eens een kijkje komen nemen.  
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Plantenwerkgroep in de winter 

Afhankelijk van het weer starten we ongeveer half april met onze activiteiten. 
We inventariseren Km-hokken voor Floron maar gaan ook naar gebieden waar het mooi is te 
wandelen en gelijk alles inventariseren wat we tegenkomen. 
Daarnaast helpen we Hans Dekker met Orchideeën tellen. 
In het voor- en naseizoen organiseren we een excursie, zie site activiteiten. 
Lijkt het je leuk mee te gaan met de plantenwerkgroep meld je aan, zie site Plantenwerkgroep. 
De plantenwerkgroep bestaat uit personen die geïnteresseerd zijn in vooral de wilde planten. Wij gaan 
in het groei en bloei seizoen (april-september) één keer per week een avond op pad om in een vooraf 
gekozen gebied te gaan kijken welke planten er voorkomen. De gevonden planten worden genoteerd 
op lijsten en vervolgens worden deze lijsten doorgestuurd aan Floron. Floron is een landelijke 
organisatie die een database bijhoudt waarin deze gegevens worden opgeslagen.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Verder helpen wij met het in kaart brengen van de Orchideeën groeiplaatsen in de gemeente 
Hoogeveen. 
Voor het excursieprogramma verzorgt de plantenwerkgroep wandelingen die voor een breder publiek 
toegankelijk zijn.  
Is je interesse gewekt, aarzel dan niet contact op te nemen en doe mee! Je plantenkennis wordt erdoor 
vergroot en hierdoor wordt het steeds spannender en leuker.  
Tekst: Henny Bisperink 
 



 

 

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

Fotobijdrage:Grietje Loof 

 

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 voorbijkomen via die pagina. 

Mail naar: hoogeveenivn@gmail.com  

Bestuur: 
Voorzitter: Grietje Loof 
Penningmeester: vacature vervuld per 28 februari. 
Secretaris: Anita Zwiep 
Bestuurslid: Dette Boiten 
Bestuurslid: Janny Timmerman 
Bestuurslid: vacature 
 
Werkgroepen:  
Dassenwerkgroep: Hero Moorlag 
Scharrelkids: Bart Pijper, Nina Oostwoud 
Natuurkenners: Grietje Loof 
Struners: Doortje Antonisse 
Junior Rangers: Hendrik Leeflang 
Paddenstoelenwerkgroep: Bernhard de Vries 
Zoogdierwerkgroep: Jan Mager 
Plantenwerkgroep: Freddy Mager 
Werkgroepspeelnatuur: Dette Boiten 
Vogelwerkgroep bestaande uit: 
Gierzwaluw: Henk Derks 
Kerkuilen: Freddy Mager 
Steenuilen: Geert Komduur 
Huiszwaluwen: Janny Timmerman, Gert Olthof 
PR: Annemieke Blokzijl 
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