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Nieuwsbrief, 2de jaargang nr.2 
 
 

 Zo tegen eind april even een bericht  over ons prachtige pand. Het wordt steeds 
mooier. Oordeel zelf maar. 
 

 
 

 

 

 
 Buiten: Het buitenschilderwerk is zo goed als afgerond. Maar binnen is dit nog niet 

het geval. Op 21 maart tijdens NL Doet is een begin gemaakt met het schilderwerk 
maar er zijn er nog wel een aantal deuren die een likje verf kunnen gebruiken. We 
zoeken hulp!!! 
 

 Gezocht:   
Tuinliefhebbers voor onderhoud van het groen rondom het pand.  
Schilders die het aan de binnenkant nog wat op kunnen knappen. 
Hout, droog stookhout voor de houtkachel.  
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Timmerlieden die kunnen helpen met het dichtmaken van de trap en goeie ideeën 
hebben over het isoleren van de grote deuren. 
 
Bij de vorige oproep in de eerste nieuwsbrief van dit jaar is geen enkele reactie 
gekomen. Dat kan natuurlijk anders dus we hopen nu op positieve geluiden. 
 

 Gekregen: Van de firma Meppelink hebben we een houtkachel gekregen. Deze heeft 
al voor de nodige warmte gezorgd. Om voor de toekomst nog warmer te kunnen 
zitten zullen we aan de slag moeten met een aantal zaken om er voor te zorgen dat 
we ook in de koude periode een lezing of iets anders kunnen verzorgen in het pand. 
Die functie heeft het nooit gehad en duurzaamheid stond niet hoog op de lijst. We 
gaan dan ook aan de slag om fondsen aan te schrijven voor extra geld. Dette Boiten 
en Grietje Loof zijn samen naar het Provinciehuis in Assen geweest op uitnodiging 
van het Oranje Fonds om te kijken of we daar iets mee kunnen. We gaan er positief 
mee aan de slag. 
 

 Bijzondere vondst: In het groen rondom het pand  vonden we een paddenstoel die al 
in geen 15 jaar in Drenthe was gesignaleerd. Die prachtige paddenstoel voelt zich 
thuis in het park en ook wij krijgen er steeds meer  plezier in. 
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/nieuws/201404/biodiversiteit/kapjesmorielje
-dol-op-huisvesting-ivn-hoogeveen 
 

 Op zaterdag 12 april hadden we de Regiodag. Als afdeling van dienst in de regio 
Drenthe zijn we dit jaar verantwoordelijk voor het aanvragen van subsidie maar ook 
voor het organiseren van de Regiodag. Die hebben we georganiseerd in Tiendeveen, 
in het prachtige nieuwe multifunctionele centrum. Een bestuurlijk gedeelte, twee 
verschillende wandelingen met Jan en Freddy Mager als gidsen, een prima verzorgde 
lunch en een lezing van Hans Dekker vulden de dag. We kijken terug op een 
geslaagde dag.  
Ook op regiohoogeveen.nl werd er aandacht aan geschonken. 
http://www.regiohoogeveen.nl/index.asp?p=newsmessage&i=27766&highlight=+regi
odag  
 

 Activiteiten agenda:  Allemaal in het pand in het Steenbergerpark (tenzij anders 
aangegeven) 
*23 april: tussen 2 en 4 ‘een Explosie van bloemen’ 
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/een-explosie-van-bloemen  
*1 mei: Lezing door Hero Moorlag over de Kiersche Wijde, zie website voor 
aanmelding 
*10 mei: Samenwerking met activiteiten commissie Steenbergerpark, bollen planten. 
Vanaf 14:00 uur in het park. 
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*18 mei: Natuurontbijt in het park met een leuke wandeling.  

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/natuurontbijt-het-
steenbergerpark 
*24 mei: Plantenexcursie Schiermonnikoog, zie website voor aanmelding 
*3 juni: Excursie onder leiding van Hans Dekker, zie website voor aanmelding 
*7juni: Natuurwandeling omgeving de Blinkerd, zie website voor aanmelding 
*9 juni: Excursie Kiersche Wijde, zie website voor aanmelding 
*18 juni: Lezing door Joop Verburg, zie website voor aanmelding 
*18 juni: In samenwerking met de plaatselijke Groei&Bloei afdeling een middag over 
water en waterplanten. 
*21 juni: Slootjesdagen. Als afdeling doen we mee met de landelijke slootjesdagen. 
https://ivn.nl/afdeling/intranet/informatie/activiteiten/ivn-slootjesdagen-2014 
Voor meer info kijken op de website. 
*27 juni: Nachtvlindernacht in het park. Zie website voor tijden.  
 
Zoals u kunt zien zijn we volop in ontwikkeling met mooie nieuwe en leuke 
activiteiten. We hopen dan ook echt dat jullie ons gaan bezoeken in het leuke nieuwe 
pand. Het is de moeite waard om eens een kijkje te nemen. Als de vlag buiten hangt 
zijn wij aanwezig.  

 
 VOORAANKONDIGING: 30 AUGUSTUS, OPEN DAG IN ONS PAND. 

ZET HET VAST IN DE AGENDA. 
 

 Gerstekamp 10A is het adres en parkeren kan bij de basisscholen de Regenboog en 
het Rastholt. Een klein stukje lopen in de Korenstraat en dan over het fietspad. Je 
loopt zo tegen het nieuwe onderkomen aan. Parkeren kan ook bij de kinderboerderij 
of naast het gezondheidscentrum. Op de fiets is het al helemaal geen probleem.  
 

 https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen  
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