
 

SAMEN WERKEN AAN DE TOEKOMST 

Tijdens het jaarfeest van 20 februari hebben we in groepjes plannen 

besproken voor de toekomst. Inspiratie van de jeugd werd vaak genoemd. 

 

Deze plannen bespreken we op 26 april a.s. om 19.30u met alle actieve 

leden, die hebben aangegeven, wat ze willen gaan doen. Hoe we alle goede 

voornemens kunnen uitvoeren, is een uitdagende puzzel. Dat alle leden 

daar een belangrijke rol in gaan spelen, hoe klein ook, staat als een paal 

boven water. Met een goede kern denkers, gaan we een grote groep 

doeners inschakelen, om een nog grotere groep mensen en kinderen in 

Hoogeveen bewust te maken van de prachtige omgeving die Hoogeveen 

biedt. Met oog voor grote en kleine zaken komen we een heel eind. Ons 

prachtige jaarverslag van 2017 spreekt boekdelen.  

Lees het nog eens door en voel de inspiratie! 

IVN NIEUWSBRIEF APRIL 
Voorjaar 2018 

Agenda: 

21 en 22 april: Nationale 

bijenteldag. Info via de 

link 

25 april: Natuurlijke 

kijkdoos. Info via de link 

4 mei: Insectenweekend 

Holsloot de link 

26 mei: Excursie De 

Kleibosch de link 

30 mei: Bouwen voor 

insecten de link 

Voor meer info van de 

IVN raadpleeg de 

website.  

In de IVN webwinkel krijg 

je als lid altijd 10% 

korting. Vul bij het 

afrekenen kortingscode 

IVN-LID-1202. Kijk op de 

link 

 

 

 

 

http://www.nederlandzoemt.nl/bijentelling
http://www.nederlandzoemt.nl/bijentelling
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
http://www.winkel.ivn.nl/
http://www.winkel.ivn.nl/
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VAN DE BESTUURSTAFEL  

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering in maart hebben we een korte 

terugblik gehad op onze jaarvergadering en natuurlijk ons ‘Jaarfeest op de 

toekomst’. Daarover meer in deze nieuwsbrief. Als bestuur kijken we terug 

op een prachtige avond waarin de aanwezige leden allemaal hebben gezegd 

dat IVN belangrijk is en dat we dit uit willen dragen. Johan Scheeres en 

Tamara Krikken zijn tijdens de ledenvergadering aan iedereen voorgesteld 

en zij gaan de komende jaren het bestuur versterken. Nu is er ook een 

vacature ontstaan door het vertrek van Anita Zwiep. Zij heeft het 

secretariaatswerk met precisie uitgevoerd, nogmaals onze dank daarvoor. 

Een bestuur zonder secretaris is toch niet iets waar we blij van worden. 

Tijdens het jaarfeest werd duidelijk dat we misschien toch een kandidaat in 

ons midden hebben. Henny Hauschild is eens gaan buurten bij Anita en ze 

schreef ‘Grietje, dit kan ik’. Om er later aan toe te voegen dat ze dit ook 

wel wilde doen. Daar kun je als voorzitter natuurlijk alleen maar van 

dromen. Henny gaat nu meedraaien in het bestuur. In juni plannen wij 2 

ledenvergaderingen, 11 en 25 juni, i.v.m. de statutenwijziging. De 

uitnodiging hiervoor komt eind mei. Henny Hauschild zal op 11 juni worden 

voorgedragen als de nieuwe secretaris en als er geen bezwaren zijn dan 

wordt zij onze nieuwe secretaris. Wij zijn er heel erg blij mee, dat mag 

geen twijfel hebben. Henny is nog bezig met haar laatste stukje van de 

Natuurgidsenopleiding. Meer hierover is te lezen in deze nieuwsbrief. 

Evenals dat Marian Brouwer een enorme aanwinst is voor onze afdeling. Zij 

gaat ervoor zorgen dat de nieuwsbrief weer in elkaar gezet wordt en 

natuurlijk kunnen we dan niet zonder jullie verhalen en foto’s. Als bestuur 

zagen we ook de vorderingen bij de Mozaiekbank in het Struunhuus. Dit 

project is ooit gestart met een bedrag dat Specsavers Spaart aan IVN 

schonk. Daarna was het nog meer geld verzamelen en een grote wens 

waarheid laten worden. Smederijen, Rabobank, het Leefbaarheidsfonds, 

Specsavers-spaart, Gemeente Hoogeveen, Geert Oldenbeuving (ontwerp) en 

al die vrijwilligers onder de bezielende leiding van Dette Boiten, hebben 

ervoor gezorgd dat er inmiddels een prachtige Mozaiekbank in het 

Steenbergerpark staat. In de Idylle aan de zuidkant van het park.  

 

 



3 

HENNY HAUSCHILD, PROJECT GRIJS GROEN & GELUKKIG  

JAARPROGRAMMA 

In maart ben ik gestart met het project Grijs, Groen & Gelukkig van het IVN 

in zorgcentrum Weidesteyn. Dit doe ik op de psychogeriatrische 

afdelingen(PG). Hier wonen of verblijven overdag mensen met dementie. 

Met het project proberen we de oudere mensen meer met groen in 

aanraking te laten komen, zowel buiten als binnen. Hiervoor hebben we een 

jaarprogramma, met elke maand iets anders, opgesteld voor vijf 

huiskamers. We hebben ook een mooie rieten mand aangeschaft, waar 

natuurspullen in kunnen. 

NATUURBINGO 

 

Voor de eerste keer heb ik een natuurbingo gemaakt met bekende wilde 

dieren in en om het huis, zoals een vis, slak, pissebed en duizendpoot. Toen 

ik daar mee bezig was dacht ik: “Er moet iets bij, wat meer waarde heeft.” 

Ik heb nu op de achterkant van de bingokaart wetenswaardigheden over het 

dier geschreven, zodat je meer gespreksstof over het dier hebt. Zo wordt het 

ook leuk om deze bingo met jong en oud te spelen. Het was voor de eerste 

keer even aftasten. Wat kunnen de mensen nog, zijn de verschillen erg groot, 

wat weten de mensen? Voor sommige mensen was het bingo spel al te 

moeilijk, maar door de bingokaart te laten zien en de mensen zelf te laten 

zeggen, wat voor beest het is en erover door te vragen kwamen er veel 

verhalen los. Zo kun je dus van een bingo spel meerdere spellen maken.  

Het was een geslaagde eerste 

kennismaking. 

 

 

 

 

 

 

 

Groet van GEES  (Grijs Groen & Gelukkig) 
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VAN DE REDACTIE 

Vanaf januari schrijf ik namens de IVN in Groen & Doen in de 

Hoogeveensche Courant en verzorg ik de Nieuwsbrief. Hoewel ik schrijven 

erg leuk vind, ontvang ik graag vanaf nu ook stukjes van verschillende leden 

van de IVN. Mensen van de werkgroepen kunnen verslagen naar mij 

toesturen voor de Nieuwsbrief, maar ook korte kattenbelletjes, als  

• Wist u dat: Iedereen citizen scientist kan worden? zie link  

• Uitspraken: “Oma, gaan we vanmiddag ook nog vogels spotten?” 

(Annabel, 6 jr, foto voorpagina)  

zijn erg welkom, maar ook kleine gedichtjes, bv. elfjes. Ieder lid mag 

citamati@home.nl  schrijfsels toesturen. Geef dan in de mail als onderwerp 

“Nieuwsbrief” aan. Zo kunnen we met elkaar een levendige Nieuwsbrief van 

en voor leden samenstellen. Uiteraard moet alles wel te maken hebben met 

de IVN, natuureducatie, of duurzaamheid.  

 

Graag de teksten als Word bestand (docx) opmaken en eigen foto’s van 

minimaal 1Mb apart via WeTransfer.com mailen. Veel plezier met de 

voorpret! Helaas kan ik niet garanderen, dat alles geplaatst wordt. 

MARIAN BROUWER, NATUURGIDS IN OPLEIDING 

LAATSTE EXCURSIE 

Afgelopen zaterdag hebben alle cursisten de laatste excursie van een 

deskundige mogen meemaken. Voor mij was het een geweldig slotakkoord! 

Zo wil ik in de toekomst mijn 

excursies als natuurgids doen.    

Met een lekkere kop koffie in de 

hand een vrij ingewikkeld verhaal 

op relaxte wijze uitleggen aan 

een groep geïnteresseerden. 

Vertellen hoe je een gebied tot 

een natuurlijke omgeving 

omtovert vanuit een 

verdienconstructie. 

Verantwoording afleggen waarom 

bomen gekapt worden, terwijl je 

de natuur een warm hart 

toedraagt. Hoe je een boer kan 

overtuigen in een plan om minder 

opbrengst uit de bodem te halen. 

Petje af voor Staatsbosbeheer en 

met name Herman Slot.  

http://www.iedereenwetenschapper.nl/
mailto:citamati@home.nl
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In deze wandeling zaten veel waardevolle leermomenten.  

Rechts: 

Verdwijnend 

water 

Onder: Ruïne 

van een 

boerderij 

 Boomleeuwerik nest 

 

Vanaf nu geen theorie meer, of uitputtende wandelingen met diverse 

deskundigen in het veld. Een prachtig cursusboek en vele herinneringen 

geven mij genoeg stof om verder te gaan, op mijn eigen manier. Ik heb 

genoeg voorbeelden gezien, die mij inspireren of mij influisteren, dat ik het 

anders ga doen als natuurgids.  

We sluiten de cursus af met een 

eindopdracht, iets dat in de toekomst 

gebruikt kan worden door mijn eigen 

afdeling. Voor mij is dat IVN Hoogeveen. 

Samen met Henny ga ik aan de slag, om 

vervolgens dit plan te presenteren aan 

medecursisten en begeleiding. We gaan 

ermee stoeien en zullen vast door vele 

Hoogeveners gesignaleerd worden in de 

omgeving, waar wij iets gaan opzetten. 

Wordt vervolgd!  

 Marian Brouwer 
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BART PIJPER, NATUURKENNERS  

PADDENTREK 

Na een lange koude winter kwamen begin april, na een paar warme dagen,  
de padden massaal uit het bos gekropen, om zich voort te planten in het 
water.  

De mannetjes wachtten hun kans af en kropen op alles wat beweegt. Tot 
muizen aan toe wist onze reptielen en amfibieënspecialist, Johan Scheeres 
van IVN Hoogeveen, zaterdagavond 7 april te vertellen.  
De natuurkenners luisterden geïnteresseerd, maar het leukste was 
natuurlijk om zelf padden te ontdekken.  

 

Die waren er genoeg. Met tientallen lagen ze in het water, kropen over het 
zand, of kropen, helemaal van het pad af, dwars door het bos heen op weg 
naar het water.  Thuis zag ik nog, dat ik een vrouwtje pad had 
gefotografeerd net op het moment, dat ze een eisnoer aan het afzetten 
was. Dat doen padden namelijk in lange slierten. Kikkers zetten hele 
hompen kikkerdril af. 
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LAAT ALLES MAAR GROEIEN EN BLOEIEN! 

 

APRIL 2018 

 

 

 

 

 
Bestuur: 
Voorzitter: Grietje Loof 
Penningmeester: Marc van der Werf 
Secretaris: vacature 
Bestuurslid: Dette Boiten 
Bestuurslid: Johan Scheeres 
Bestuurslid: Tamara Krikken 
 
Werkgroepen:  
Dassen: Hero Moorlag 
Scharrelkids: Tamara Krikken 
Natuurkenners: Bart Pijper, Nina 
Oostwoud 
Struners: Grietje Loof 
Junior Rangers: Hendrik Leeflang, Jose 
Daemen 
Paddenstoelen: Bernhard de Vries 
Zoogdier: Jan Mager 
Planten: Freddy Mager, Henny Bisperink 
Werkgroepspeelnatuur: Dette Boiten 
Gierzwaluw: Henk Derks 
Kerkuilen: Freddy Mager 
Steenuilen: Geert Komduur, Erwin 
Bruulsema 
Huiszwaluwen: Janny Timmerman 
PR: Annemieke Blokzijl 
Nieuwsbrief: Marian Brouwer 

 

Bereikbaar via:  

Website IVN Hoogeveen 
IVN twitter 
IVN Facebook 
IVN instagram 
 
Mail: hoogeveenivn@gmail.com 
 
Foto’s door Henny Hauschild, 
Marian Brouwer, Bart Pijper, 
Geert Oldenbeuving 

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

