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IVN nieuwsbrief 
april 

Agenda 
Wat staat er in April op de agenda: 
2 april: Excursie Waar wij Wonen, 
onderdeel: bomen en beheer 
2 april: Lammetjes knuffelen voor 
leerlingen van groep 5 (Scharrelkids) 
2 april: Water-nachtwandeling, 
leerlingen groep 6 (Natuurkenners) 
6 april: Zaadbommen maken 
7 april: Lezing over bijeters, verzorgt 
door de vogelwerkgroep 
13 april: Lezing over bijen, verzorgt 
door de plaatselijke Bijenvereniging. 
16 april: Oer=Stoere dag voor 
gezinnen 
18 april: Bestuursvergadering 
21 april: Workshop Dichten o.l.v. 
Delia Bremer i.v.m. gedichten-pad in 
de wijk de Weide 
23 april: Kennismakingsochtend voor 
nieuwe Junior Rangers 
25 april: Natuur-Cultuur-Historische 
wandeling over de oude begraafplaats 
26 april: Cursus Waar wij Wonen, 
onderdeel: vogels in Hoogeveen 
30 april: Excursie Waar wij Wonen 
1 mei: Vlinderexcursie Woldlakebos. 
Info en aanmelden via de website:  
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogev
een  

Voor in de agenda: 

Hallo Lente 

Via Beleef de lente komt de natuur via het scherm de kamer 
binnen. We kijken naar vogels die een nest bouwen, een ei 
leggen, prooi verschalken en zo af en toe gewoon wegvliegen. 
Het duurt vast niet lang of de eerste eieren komen uit en dan 
kunnen we de kuikens in snel tempo groot zien worden.  

http://www.beleefdelente.nl 

Oer = Stoer 

16 april 

Workshop  dichten 
 21 april 
Workshop dichten 
in het Struunhuus. 
Thema: de Wijde 
Weide 

Eetbaar groen 

22 mei 
Ontdekkingstocht 
naar eetbaar groen 

Een Oer = Stoere 
dag voor het hele 
gezin!  
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Terugkijkend op: 
De activiteiten in maart. Dat waren er een 

heleboel en samen met de ontwakende natuur 
hebben we het heel druk gehad. 

19 maart Hoogeveen pakt het op 
Wethouder Steenbergen pakte het ook op gaf op 19  
maart, voor het IVN Struunhuus, de aftrap voor de 
schoonmaakactie in de wijk de Weide. Een grote groep 
vrijwilligers, bewoners uit de omgeving van het 
Steenbergerpark inclusief een groep bewoners van het 
AZC en een aantal ambtenaren, ging gewapend met  

afvalknijper, afvalzak en handschoenen 

aan de slag. Er werd in en rondom het park druk 
geprikt en uiteindelijk kwamen van alle kanten de volle 
afvalzakken bij elkaar.  

En resultaat ziet je hiernaast op de foto!  

Nationale Schoonmaakdag 

De gemeente Hoogeveen wil de Nationale 
Schoonmaak dag op de agenda van de Hoogeveners en 
heeft daarvoor een speciale website 
http://www.hoogeveenpakthetop.nl 
Hier is alles te vinden over zwerfafval. Er is maar één 
manier om minder zwerfafval te krijgen. Door het zélf 
op te pakken, je krijgt een goed gevoel en je helpt het 
milieu! 

Zo is de Cirkel rond 

Als we ook het afval oppakken dat anderen laten 
liggen, helpen we het milieu. Zo wordt het schoner en 
mooier. Vaak kan afval gerecycled worden. Als we 
meer recyclen, houden we minder afval over en 
gebruiken minder nieuwe grondstoffen. Zo is de cirkel 
rond. 
Er zijn in Hoogeveen al heel veel burgers actief  als 
zwerfvuilruimer. De wijkbeheerder weet er meer van 
als je dit zelf ook op wilt pakken. Of een mailtje naar 
hoogeveenivn@gmail.com en er komt een antwoord. 
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Ieder kind heeft recht op Natuur 

2

NME, coördinator Mark Tuit, worden 
leerkrachten wegwijs gemaakt in de diverse 
lesprogramma’s die klaar liggen om gebruikt te 
worden.  Zo zijn kinderen op de basisschool 
verzekerd van een leuke natuurles en als het 
helemaal lukt dan volgt er ook nog een les in de 
buitenlucht en komen ze op die manier ook bij 
het IVN Struunhuus terecht. 

Het is inmiddels alweer twee jaar geleden dat de 
afdelingen Emmen en Hoogeveen de 
jeugdbegeleiderscursus hebben afgerond met 
een leuke bosdag in Nieuwlande. Misschien is 
het tijd voor een nieuwe jeugdbegeleiderscursus 
om op die manier ook genoeg enthousiaste 
jeugdbegeleiders te krijgen voor de mooiste 
natuurmomenten.  

Onze  IVN afdeling = Bonen-ambassadeur 

 Witte bonenballetjes 

I pot witte bonen 
I kleine rode uit 
2 grote tenen knoflook 
2 el fijngehakte verse 
koriander 
1 tl gem. koriander 
1,5 tl gem. Komijn 
1 tl bakpoeder 
zout, cayennepeper, 

1 grote citroen 
4 volle lepels tahinpasta 

1 komkommer 
1 dl olie 

Voorbereiding: Spoel de witte bonen in een 
vergiet onder koud stromend water en laat 
goed uitlekker. Pel de ui en teentjes knoflook 
en hak ze heel fijn. Pureer de witte bonen 
met ui en de helft van de knoflook. Meng 
ook de verse koriander, komijn en gem. 
koriander en het bakpoeder er door. Voeg 
zout en cayennepeper naar smaak toe. Laat 
dit 30 minuten opstijven in de koelkast  

1

Al sinds 2005 hebben we bij onze afdelingen 
actieve jeugdgroepen. Sinds dit schooljaar zijn 
de Scharrelkids (groep 5) Natuurkenners (groep 
6) Struners (groep 7 en 8) en de Junior Ranger  
(voortgezet onderwijs) actief. Buiten de vaste 
activiteiten die we aanbieden zijn er ook heel 
veel losse natuurbelevenissen. Wat te denken 
van de oktoberkindermaand waarin we iedere 
woensdag iets leuks aanbieden. Zo willen we 
voor iedere leeftijd de leukste 
natuurbelevenissen  meegeven.  Er zijn ook 
scholen die een beroep doen op ons om te 
ondersteunen met een natuuractiviteit en wij 
juichen dat alleen maar toe. In de gemeente 
Hoogeveen staat gelukkig bij de meeste scholen 
het natuuronderwijs op het programma. Vanuit 
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Bereiding: Pers de citroen uit. Meng het sap met de rest van de 
knoflook, de tahinpasta en eventueel wat water tot een gladde romige 
saus. Voeg zout en komijn naar smaak toe. Snijd  de komkommen in 
blikjes. Vorm de bonen pasta tot kleine burgertjes. Verhit de olie in 
een hapjespan en bak de balletjes snel goudbruin.  
Serveren: Leg de balletjes op een schaal en rangschik de 
komkommerblokjes er omheen. Geef de tahinsaus er apart bij. Eet 
smakelijk 

Boontje komt om zijn 
loontje: wordt gebruikt 
wanneer iemand zijn 
verdiende straf krijgt. 
Maar waar komt het 
spreekwoord vandaan? 

2016 is het Jaar van de Boon! De Food & 
Agricultural Organization (FAO) van de 
Verenigde Naties wil hiermee een jaar vol 
wereldwijde initiatieven opzetten voor de 
erkenning van al het goede van de boon als 
voedingsmiddel. De Natuur en 
Milieufederatie Drenthe (NMF Drenthe) 
moedigt dit initiatief van harte aan en gaat 
ook 2016 tot een bonenjaar maken in 
Drenthe. De boon is immers gezond en 
duurzaam en heeft een kleine voetafdruk.  

Meer hierover is te lezen op de website 
http://www.nmfdrenthe.nl/doe-mee/bruune-
bonen-burgers/ 
En wil je ook bruune-bonen-burger worden 
dan is aanmelden via de website heel 
gemakkelijk.  

Als IVN afdeling willen we natuurlijk ook iets gaan doen met de boon. Dette Boiten en Grietje 
Loof waren beiden aanwezig bij de aftrap van het Drentse Bonenjaar in het 
Duurzaamheidscentrum in Assen. Tijdens de avond kon iedereen kennis maken met de 
mogelijkheden die de boon biedt. De voetafdruk van de boon is klein en laat ons allen goed 
nadenken over het consumeren anno 2016. Student Frank van der Waals uit Groningen 
presenteerde de Frankville, de moestuin op de campus in Groningen.  Horen hoe studenten na 
willen denken over de duurzame toekomst en geïnspireerd raken door deze jonge mensen is 
altijd leuk. Na Frank van der Waals was er ruimte voor Lambert Sijens. Samen met Jolanda 
Loonstra de eigenaar van de Tuinen van Weldadigheid in Veenhuizen.  Deze tuinen zijn in het 
najaar van 2007 opgezet op een bijzonder historische plaats, omzoomd door beuken-en 
eikenlanen. Het is zeker de moeite van een bezoek waard de komende zomer.  Ter afsluiting 
was er een quiz en stonden er heerlijke bonensnacks klaar om te proeven. Het jaar van boon in 
Drenthe is hiermee geopend. We gaan in de Struuntuun aan de slag met de bonen, kom gerust 
eens langs 
http://www.frankville.nl/ 
http://detuinenvanweldadigheid.nl/ 
 

NMF zoekt Bruune-Bonen-Burger 
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Schalen van ringslang eieren 

Zaterdag 26 maart 
Verzamelen om 8:30 bij de parkeerplaats naast het 
spoor in de Oude Kene. Dat was de opdracht op 26 
maart. Onder leiding van Johan Scheeres ging de jeugd 
met hun ouders aan de slag om de resterende 
broeihopen om te zetten. Bij de vorige actie in februari 
kwamen er meer dan 110 lege eierschalen tevoorschijn. 

De pad 
Nog niet alle broeihopen waren omgezet en dat stond 
nog wel op het lijstje van gewenste werkzaamheden. 

Er werd een muis gevonden, die liet zich goed bekijken 
en ging van hand tot hand. Ook een pad kwam uit de 
broeihoop tevoorschijn. Natuurlijk moest de pad gekust 
om te kijken of het een prins…  

De muis 
Muis en pad werden weer losgelaten en er kwam geen 
prins voorbij. Ook geen eierschalen trouwens. De 
‘vangst’  van de eerste keer werden niet overtroffen. 
Natuurlijk waren de verwachtingen hooggespannen tot 
de laatste broeihoop is omgezet. We weten nu wel dat 
de ringslang zijn intrek heeft ingenomen in de Oude 
Kene 

In de Oude Kene 
Voor het volgend voorjaar in 2017 worden deze 
activiteiten weer op de agenda gezet. Als helpende 
handen voor Ravon worden we daar van harte voor 
uitgenodigd.  

Foto: Hero Moorlag 
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Het kan niet snel genoeg gaan…..  

2

er ineens een bericht dat de heikikker blauw 
kleurt. Dat de adder is gezien, allemaal heel 
voorzichtig. De een roept ‘ha, de tjiftjaf, lente’  
en de ander telt de dagen tot de gierzwaluw 
weer binnenvliegt. Het eerste kievitsei, de 
meerkoet is druk met nest en elkaar. Lammetjes 
dartelen door het heideveld, of de weilanden.  
Er komen berichten over dansende koeien, de 
geur van vers gemaaid gras prikkelt de neus. Er 
hoeft geen referendum voor gehouden te 
worden, voorjaar komt vanzelf en zoals 
gewoonlijk kan het ons niet snel genoeg gaan. 
Dat is natuurlijk best raar want we willen ook 
voor de volle 200% genieten van deze periode 
van het jaar. Dan komt er een melding van een 
dode das langs de kant van de weg. ‘Alweer’, is 
de kreet die ik hoor als ik de melding doorgeef. 
Om nog maar niet te praten over het telefoontje 
wat binnen kwam met de vraag of IVN kan 
helpen bij het plaatsen van nestkommetjes voor 
de huiszwaluw.  Er zijn zoveel huiszwaluwen 
om het huis dat er hulp gezocht wordt. Eerst is 
er aangeklopt bij de gemeente waar een 
ambtenaar een pracht oplossing heeft voor 
overlast. ‘We spuiten de nesten weg dan komen 
er minder’  

‘Maar dat wil ik niet’, was de kreet terug en zo 
wordt IVN ingeschakeld.  

Want één ding is zeker! Daar stemmen wij 
tegen. Wij willen de natuur een handje helpen, 
die staat al voldoende onder druk 

Voorjaar, dat is de handen uit de mouwen en de 
camera in de aanslag!  

Buiten gebeurt het, hup naar buiten! 

1

Die eerste geluiden over de ontwakende natuur 
waren er al in januari. Kwakkelen als het deed 
de hele winter. De natuur loopt anderhalve 
maand voor was de kreet in februari en de 
winter leek nog steeds ver weg. Meer dan een 
speldenprik was het niet. In januari kon je al 
heerlijk buiten zitten in de zon zolang je maar 
uit de wind bleef. En dat was in februari het 
zelfde geval. De natuur laat zich niet foppen 
dacht ik nog.  ‘hoezo anderhalve maand voor’. 
Het is tijd, of het is het niet. Dus kwam maart 
en de koude nachten met af en toe nog wat 
vorst en de koude temperaturen deden de 
anderhalve maand voorsprong verdwijnen als 
sneeuw voor de zon. In januari de ijzel, in 
februari de te hoge temperaturen, in maart 
wakker worden, bij het eerste licht, met het 
geluid van de zingende merel. Mooier kun je 
het voorjaar niet inluiden. Tenminste als het om 
geluiden gaat. De sneeuwklokjes bleven dit jaar 
lang klingelen want de temperatuur zorgde ook 
voor mooie dingen. Doordat het eerst (te) warm 
was en later weer (te) koud blijven bloemen op 
de grond en in bomen langer aanwezig. Via de 
vlinderstichting komen de eerste meldingen 
binnen van de citroenvlinders en de 
overwinteraars komen ook af en toe voorbij. De 
gehakkelde aurelia of een dagpauwoog, ze 
worden gespot. De dassenwerkgroep slaat aan 
het vergaderen en verdeelt de taken. Of beter 
gezegd, verdeelt de burchten. Er worden nieuwe 
camera’s aangeschaft om nog beter dassen-
tellingen door te kunnen geven. Bloeiende 
gaspeldoorn wordt gespot. En hoor ik daar de 
heikikker of is het een droom. Uit alle hoeken 
hoor ik de lenteberichten binnenkomen. Dan is 
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https://twitter.com/IVNHoogeveen 
 
 

 

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 een facebookpagina en volgt 
IVN via dat kanaal en ziet dus ook niet alle leuke dingen die 
voorbij komen via die pagina.  
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