
 

IVN HOOGEVEEN 

Een nieuw jaar aan onze voeten en voorzichtig uitkijken naar een 

mooie lente. We willen toch altijd dat de seizoenen mooi worden. We 

kijken met verlangen uit, telkens weer. De natuur laat ons ieder jaar 

hetzelfde kunstje zien en wij verwonderen. Wij aanschouwen en 

genieten en het kan niet lang genoeg duren. Tot weer de blaadjes 

kleuren en de bomen kalen. Het cirkeltje rond en elk jaargetijde 

genieten van alles van de natuur.  

Wij wensen iedereen een gezond, groen en liefdevol 2019 toe!  

 

Zomaar een ochtend in het Steenbergerpark 

 

 

IVN NIEUWSBRIEF WINTER  
JANUARI 2019 

Agenda: 

16 januari: foto-en 

filmavond bij Groei&Bloei. 

Herman Bavinckhuis, 

aanvang 19:45 

26 januari: Vogels in de 

Winter 

26 januari: Nationale 

Vogeltelling  

2 maart: Broeihopen 

omzetten 

4 maart: Algemene 

ledenvergadering 

15 maart: NL Doet 

16 maart: NL Doet 

22 maart: 

WereldWaterdag 

16 juni: Slootjesdag in 

Krakeel en 

Noordscheschut 

  

 

 

 

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/vogels-in-de-winter
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/vogels-in-de-winter
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nationale-tuinvogeltelling-0
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nationale-tuinvogeltelling-0
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/broeihopen-ringslang-omzetten-0
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/broeihopen-ringslang-omzetten-0
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/algemene-ledenvergadering-1
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/algemene-ledenvergadering-1
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nldoet
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nldoet
http://www.wereldwaterdag.nl/
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/slootjesdag-1
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/slootjesdag-1
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/slootjesdag-1
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NACHT VAN DE NACHT 2018 

DIT JAAR STREKEN WE NEER IN ECHTEN 

 

In heel Nederland werden op de laatste zaterdag van oktober activiteiten 

georganiseerd die aandacht vragen voor de lichtvervuiling in ons land. In het 

achterhoofd hebben we dan misschien wel de woorden van André Kuipers 

over de Aarde en de lichtvervuiling die Nederland flink op de kaart zet. Ons 

land staat ‘s nachts in brand zo lijkt het wel. In Echten, naast Visio, is een 

prachtig speelbos aangelegd en daar is het ook in het duister van de nacht 

goed toeven. De lichtvervuiling boven Hoogeveen en Nijstad was goed 

zichtbaar. De laatste groep die op pad ging door het bos zag de maan 

opkomen en had het er de dag erna nog over. Hoe mooi wil je het hebben? 

Een frisse heldere nacht met aan het einde van de tocht een beker warme 

chocolademelk. De Nachtwachter zorgde voor de roetzwarte veeg op de 

wangen, een spannend tochtje over het water, de uilen, vleermuis en 

kriebelbeestjes kregen een podium. Nachtdieren, waarom leven ze in de 

nacht, hoe doen ze dat. Ruim 60 mensen kwamen op de activiteit af en voor 

iedereen was het een fijne beleving.  
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IK GEEF DE PEN DOOR AAN…….  

In deze rubriek vragen we een lid van IVN om te vertellen wie hij/zij is, hoe de IVN 

op het pad is verschenen en wat je nu doet voor de IVN. Een anekdote of 

bijzondere ervaring met deelnemers of natuurverschijnselen zou ook leuk zijn. De 

gekozen persoon mag zelf de pen doorgeven aan een ander persoon, die ook 

betrokken is bij het IVN. 

HENNY HAUSCHILD 

  

Het was niet zo’n fijne periode in mijn leven en dacht dat is wat voor mij 

even een verzetje lekker in de natuur met een plastic zak en prikstok de 

rommel opruimen! 

Dat pakte iets anders uit...........geen plastic zakken en prikstokken, maar 

handschoenen, zagen, knipscharen en schoppen lagen voor ons klaar. Het 

ven moest opgeschoond worden van jonge boompjes, omdat het dreigde vol 

te groeien, en daarmee de kamsalamander hier zou uitsterven. De groep 

noemde zich dan ook ”de Actie-ven”. Hard werken dus, maar voldaan en 

met een nieuwe uitnodiging op zak voor de volgende zaagronde keerde ik 

huiswaarts.  

In 2004 ben ik toen lid geworden van IVN Aa en Hunze. Veel lezingen en 

excursies bijgewoond. Een planten-, vogel-, vlinder- en libellen cursus 

volgden. Maar ook plaggen voor de klokjesgentiaan op het Eexterveld. En 

eitjes tellen van de vlinder het gentiaanblauwtje op de klokjesgentianen.   

7 jaar elk eerste weekend in de maand teken gevangen voor onderzoek 

ziekte van Lyme in samenwerking met de Universiteit Wageningen. 

Eind 2010 teruggekeerd naar Hoogeveen. Hier heb ik de cursus “Waar wij 

wonen” gevolgd. Toen er een natuurgidsencursus aangekondigd werd in 

onze buurt was ik meteen enthousiast. Anderhalf jaar theorie en praktijk 

leek me erg lang. Achteraf is het omgevlogen en mag ik mij natuurgids 

noemen. Ik ben niet een gids-mens, maar probeer wel zoveel mogelijk met 

van alles en nog wat mee te doen. Ik vind het leuk om met gehandicapten 

en ouderen te werken. Uit eigen ervaring dat je van groen gelukkig wordt, 

doe ik nu het project van IVN: ‘Grijs Groen en Gelukkig’ op de 

Psychogeriatrische afdelingen(dementen) in Weidesteyn. Groene beleef 

momenten, voelen, ruiken, kijken en wat roept het bij de mensen op? De 

verwondering van de natuur blijft altijd boeien of je nu jong of oud bent! 

Ik geef de pen door aan.....Henk Derks 

 

Mijn naam is Henny Hauschild geboren en 

getogen in Hoogeveen. Tussendoor gewoond in 

Assen, Drouwen, Ermelo en Eext. Sinds juni ben 

ik secretaris van IVN Hoogeveen. 

Hoe kwam ik bij het IVN terecht? Toen ik in 

Drouwen woonde stond er een oproep in de 

krant om te helpen bij het opschonen van een 

ven. 
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SOORT VAN DE MAAND 

 

Sinds juni kondigen wij onze ‘soort van de maand’ aan in het Torentje in 
de Hoogeveensche Courant. We begonnen met het schrijvertje. Iedereen 
kan op de website lezen over onze soort van de maand. Heb jij een 
favoriet, laat het weten. Het kan zomaar de Soort van de maand worden. 
Op onze website is nog veel meer informatie te vinden!  

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL  

Terugkijken tijdens de laatste dagen van het jaar, wie doet het niet. Als 

voorzitter van IVN Hoogeveen doe ik dat ieder jaar met veel plezier want 

als er hard gewerkt is, het ledenaantal stijgt, de mensen ons weten te 

vinden en we nog steeds nieuwe plannen maken voor een volgend jaar dan 

zit het goed en kijk ik graag terug. Momenteel wordt er hard gewerkt aan 

het jaarverslag. Voor de jaarlijkse ledenvergadering is het jaarverslag klaar. 

In 2019 is dit op maandag 4 maart. Zet het vast in de agenda. Die avond, na 

het officiële gedeelte neemt Bartje Struun ons mee op zijn struuntocht aan 

de hand van zijn foto’s en film.  

Wat heeft het afgelopen jaar ons veel gebracht. Zonder iemand te kort te 

willen doen, zonder iemand te vergeten, het was een heel druk en 

inspirerend jaar en wij willen bij deze dan ook iedereen bedanken die in 

2018 een bijdrage heeft geleverd. Het jaar startte met het maken van de 

mooie mozaïekbank in het Struunhuus waar ontzettend veel vrijwilligers aan 

meegewerkt hebben. Het resultaat mag er zijn en de bank heeft een 

prachtige plek in het park.  

In februari hielden we de jaarlijkse ledenvergadering en ditmaal hadden we 

bedacht om er een jaarfeest van te maken. Samen met betrokken leden 

kijkend naar de toekomst. Dit heeft een aantal dingen in beweging gezet en 

sommige zaken vragen meer tijd.  

In maart was er weer een succesvolle werkochtend in de Oude Kene. Het 

omzetten van de broeihopen is ieder jaar weer spannend, want hoe het is 

gegaan in de zomer kun je pas zien als je de broeihopen om gaat zetten. 

Voor het derde jaar op rij kunnen we wel stellen dat de ringslang zich goed 

ontwikkelt in de Oude Kene. Dat is natuurlijk weer heel belangrijk voor de 

verdere ontwikkeling van het gebied.  

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/soort-van-de-maand
https://bartjestruun.blogspot.com/


5 

Hero Moorlag zag de waterspreeuw en volgde de vogel een tijdje met de 

camera. 

 

Het is een prachtige vogel die voor veel natuurfotografen een reden gaf om 

er nog een keertje extra op uit te trekken. Wat dus ook gebeurde.  

In juni hadden we een fantastische Slootjesdag in het Steenbergerpark. Het 

was een drukte van belang en het werd voor veel kinderen en hun ouders 

een heerlijk middagje aan de waterkant.  

Ook sloten we in juni, samen met IVN Westerveld en Natuurvereniging 

Zuidwolde, de Natuurgidsenopleiding af en vierden we een 

diplomeringsfeest in Dwingeloo. 25 nieuwe natuurgidsen rijker!  

In september, oktober en november waren er nog een aantal grotere 

activiteiten en verschillende werkgroepen waren tot de laatste dag van het 

jaar actief. Zo ging de plantenwerkgroep nog elke week op stap en maakten 

ze op 27 december een eindejaarsplantenjacht waarbij nog 28 bloeiende 

soorten werden gevonden. Ook was er in september een korte cursus 

Paddenstoelen.  

Roeg (junior) is tweemaal op bezoek geweest voor filmopnames. De eerste 

keer was in het Steenbergerpark. Hier werkte een groep van OBS ’t Rastholt 

aan mee om de Slootjesdag te promoten en de tweede opname werd 

gemaakt in het Spaarbankbos met de paddenstoel in de hoofdrol. 

In juni waren er extra ledenvergaderingen in verband met de nieuwe 

statuten die inmiddels door de notaris zijn bekrachtigd. Ook was in 2018 

een bestuurswisseling. We hebben afscheid genomen van onze secretaris 

Anita Zwiep en Dette Boiten en een welkom was er voor Tamara Krikken, 

Johan Scheeres en Henny Hauschild. Ook in 2019 op de ledenvergadering is 

er een bestuurswisseling. Door verhuizing naar Assen nemen we dan 

afscheid van Johan Scheeres. Johan blijft wel inzetbaar voor activiteiten 

maar stopt met bestuurswerk. Ondergetekende heeft er 2 x 3 jaar opzitten 
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en neemt afscheid als voorzitter. Linda Thalen wil ons bestuur komen 

versterken. Jullie kunnen tijdens de ledenvergadering kennismaken met 

haar. En natuurlijk ook weer van ons de vraag: Weet je een naam, ken je 

iemand die misschien mee wil draaien in het bestuur, een leuke frisse club 

mensen met een groen hart, geef die dan door. Wij gaan graag in gesprek 

met mensen die mee willen werken aan een IVN-groen Hoogeveen.  

Vanaf september worden bij grotere activiteiten filmopnames gemaakt om 

‘een jaar rond, Steenbergerpark’, in beeld te krijgen. Ook worden opnames 

gemaakt bij de activiteiten van IVN. Waarschijnlijk loopt dit door tot 

juni/juli 2019.  

Als bestuur hebben we in samenwerking met andere afdelingen besluiten 

genomen voor IVN Drenthe. We hebben meegedacht en meegewerkt aan en 

voor de natuur. Onze drijfveer is misschien net zo divers als de natuur, 

ieder ‘natuurvogel’ zingt een ander lied. Gelukkig zijn er genoeg soorten 

waar we ons druk om kunnen maken. Met het zetten van een handtekening, 

Guido Nijland (IVN Westerveld) zette die voor alle IVN-vrijwilligers, is het 

afsprakenkader soortenrijk Drenthe bekrachtigd. Provincie, Waterschappen, 

Gemeenten, natuurorganisaties, LTO, Vlinderstichting en nog veel meer 

organisaties willen samenwerken aan natuurvriendelijke bermen & oevers. 

 

 

In januari 2019 zal Edward Doorten 800 euro uitreiken aan onze afdeling 

omdat IVN-vrijwilligers hebben meegewerkt aan de Green Mountain tour.  
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Al schrijvend kom ik er wel achter dat het een ‘vol’ jaar was. We werken nu 

aan het jaarverslag, daar zal hopelijk nog veel meer in komen te staan wat 

nu niet genoemd is.  

We hopen op een vruchtbare en groene samenwerking in 2019. 

Grietje Loof 

TINY FOREST, WATERBERGING, WERELDWATERDAG 

Een aantal zaken vragen momenteel onze aandacht. Er wordt gewerkt aan 

het realiseren van een Tiny Forest in Hoogeveen. Zodra er meer over 

bekend is zal dit gedeeld worden. En we zijn in overleg met waterschap, 

gemeente en andere belangstellenden over het inrichten van een 

waterberging in het Steenbergerpark. Wij hebben een beeld van een 

leefbare stad voor ogen waarin alle aspecten rondom water een plekje 

krijgt. Hoe dit eruit gaat zien zal in 2019 duidelijk worden. Op 22 maart is 

het de Wereld Waterdag. Ook hier zal de afdeling aan meewerken.  

 
Bestuur: 
Voorzitter: Grietje Loof 
Penningmeester: Marc van 
der Werf 
Secretaris: Henny Hauschild 
Bestuurslid: vacature 
Bestuurslid: Johan Scheeres 
Bestuurslid: Tamara Krikken 
 
Werkgroepen:  
Dassen: Hero Moorlag 
Jeugd: Tamara Krikken 
Grietje Loof, Bart Pijper 
Junior Rangers: Hendrik 
Leeflang, Jose Daemen 
Paddenstoelen: Bernhard de 
Vries 
Zoogdier: Jan Mager 
Planten: Freddy Mager, 
Henny Bisperink 
Speelnatuur: Linda Thalen en 
Bjorn Olthof 
Gierzwaluw: Henk Derks 
Kerkuilen: Freddy Mager 
Steenuilen: Geert Komduur, 
Erwin Bruulsema 
Huiszwaluwen: Janny 
Timmerman 
PR: Annemieke Blokzijl 
Nieuwsbrief: Grietje Loof 

 

Bereikbaar via:  

Website IVN Hoogeveen 
IVN twitter 
IVN Facebook 
IVN instagram 
 
Mail: hoogeveenivn@gmail.com 
 
Foto’s door  Henny Hauschild, 

Grietje Loof, Hero Moorlag 

http://www.wereldwaterdag.nl/
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

	IVN hoogeveen
	nacht van de nacht 2018
	dit jaar streken we neer in echten

	ik geef de pen door aan…….
	Henny Hauschild

	Soort van de MAand
	Van de bestuurstafel
	Tiny Forest, Waterberging, wereldwaterdag

