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IVN nieuwsbrief 
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Agenda 
 

Ledenvergadering met leuk 

programma na de pauze 

 28 februari 

19:30 – 20:30 

20:30 – 22:00 

Binnenkort ontvangen leden de 

uitnodiging voor de 

ledenvergadering. Het jaarverslag 

is binnenkort digitaal te lezen.  

Voor de pauze is het officiële 

gedeelte voor leden en 

belangstellenden. Na de pauze 

kun je kennismaken met een 

aantal onderdelen waar IVN-

vrijwilligers mee bezig zijn.  

 

 1 maart 

Wol in de hoofdrol: activiteit voor 

kids in Punt H 

Info over deze activiteit 

 

 

 8 maart 

 

In de knop: excursie voor kids in 

het Spaarbankbos 

 
Info over deze activiteit 

 
 

Voor in de agenda: 

IVN IN 2017 

In januari hadden we de start van het project 

Vogelvriendelijk Hoogeveen. Inmiddels zijn al heel veel 

nestkastjes in elkaar getimmerd. Alle jeugdgroepen 

hebben de gelegenheid gehad om aan de slag te gaan met 

hamer en spijker. Ook in Fluitenberg en Nieuwlande gaan 

de groene werkgroepen zorgen dat er nestkastjes 

opgehangen worden in gebieden waar veel overlast is van 

de eikenprocessierups. We gaan in kaart brengen waar 

nestkastjes zijn opgehangen. 
 

Ledenvergadering 

28-02-17 

Broeihopen   

04-03-17 

Broeihopen van de 

ringslang omzetten. 

Doe je mee? 

Info  

NLDoet 

11-03-17 

Groene klussen in 

het Struunhuus en 

Steenbergerpark! 

Aanmelden 

Van harte welkom 

op onze 

ledenvergadering! 

Info: website 

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/wol-in-de-hoofdrol
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/wol-in-de-hoofdrol
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/in-de-knop
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/in-de-knop
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/broeihopen-van-de-ringslang-omzetten
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nldoet-groene-klussen-in-het-steenbergerpark
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/ledenvergadering
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Oproep 

Aandacht voor de steenuil en kerkuil 

De steenuilenwerkgroep Drenthe en de werkgroep uilen en 
roofvogels van Natuurvereniging Zuidwolde zijn dringend op zoek 
naar vrijwilligers die straks mee willen werken aan het tellen en 

ringen van deze vogels. Mocht er belangstelling zijn, meld je dan 
aan. Of via IVN of via de contactpersonen: 
Geert Komduur:  ggkomduur@hotmail.com 
Jan ter Stege: info@steenuildrenthe.nl 

Met name in de maanden mei en juni zijn het drukke tijden. 

Deskundigheid is aanwezig en het vak leren is natuurlijk een 
kwestie van doen. Wie meldt zich aan, of wie kent iemand die 
belangstelling heeft. Meedoen met nestkast bouwen: NLDoet in 

Ansen 
De foto is gemaakt tijdens het uilenringen, een activiteit van de 
Struners onder leiding van Doortje Antonisse.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
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. 
 
 

 

NLDoet 

De gemeente Hoogeveen heeft dit jaar tijdens de 60ste editie van de boomfeestdag, het plan opgevat 
om van alle scholen, de leerlingen van groep 6, uit te nodigen om mee te doen aan de Boomfeestdag.  

Ook IVN is uitgenodigd om hierin mee te denken en mee te doen. Een aantal vrijwilligers is al bereid 
gevonden om te assisteren bij de werkzaamheden. Die bestaan uit het begeleiden van kleine groepjes 
kinderen van scholen uit het centrum. In het gebied rondom het Klooster en de nieuwbouw op het 

Mauritsplein worden duizenden struikjes aangeplant. 

Misschien koester je wel een mooie herinnering aan een boomfeestdag uit je eigen jeugd. Wil je het 
verhaal eens met ons delen? Vertel je verhaal via hoogeveenivn@gmail.com 

 
Dankzij de inzet van honderden gemeenten hebben miljoenen kinderen in de afgelopen 60 jaar een 

eigen boom kunnen planten in ons land. In totaliteit 10 miljoen bomen, ofwel ruim 2200 
voetbalvelden. Uniek in ons land maar ook uniek in de wereld, want nergens ter wereld worden op 

deze wijze kinderen betrokken bij de waarde van de natuur. 

10 en 11 maart is de landelijk de NLDoet 
dag. Ook IVN heeft weer een activiteit 
aangemaakt en zelfs subsidie gekregen om 
de werkzaamheden uit te voeren. Alle 

informatie staat op de website van 

NLDoet.  
Verfwerk, schoonmaken, planten, bouwen. 
Er is voor ‘elk wat wils’ en samen maken 

we er een mooie dag van. Voor de lunch 
wordt gezorgd.  
Doe je mee, meld je aan via de website, zie 
link hierboven.  

Boomfeestdag 22 maart 

http://steenuilendrenthe.nl/
http://www.natuurverenigingzuidwolde.nl/uilen-%20en%20roofvogelwerkgroep.html
http://www.natuurverenigingzuidwolde.nl/uilen-%20en%20roofvogelwerkgroep.html
mailto:%20ggkomduur@hotmail.com
mailto:info@steenuildrenthe.nl
http://nldoet.nl/klus/24768
http://nldoet.nl/klus/24768
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/vogelvriendelijk-hoogeveen
https://www.boomfeestdag.nl/
mailto:hoogeveenivn@gmail.com
https://www.nldoet.nl/klus/20634
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Groene ontdekkingsreizen 
 
Natuurgidsen in opleiding: Na een jaar van 
voorbereiding zijn op, 11 januari, 28 cursisten van start 
gegaan met de IVN Natuurgidsenopleiding. 
Georganiseerd door IVN Westerveld, Natuurvereniging 
Zuidwolde en IVN Hoogeveen. Om de 14 dagen hebben 
we op de woensdag een theorieavond in het 
bezoekerscentrum van het Dwingelderveld en de 
zaterdag daarna een excursie ergens in een gebied waar 
de theorie het beste op aansluit. Op zaterdag 29 januari 
was de groep cursisten aanwezig in het Steenbergerpark 
en voor de pauze zochten we even de warmte van het 
Struunhuus op. Ook dan zijn we weer heel blij met ons 
onderkomen waar we zoveel mooie dingen kunnen 
ontwikkelen.  
Voor en na de pauze hadden we een aantal 
lesonderdelen in een stadspark. Met elkaar hadden we 
een leuke ochtend en we weten inmiddels ook dat we in 
een stadspark geheid in aanraking komen met het 
probleem hondenpoep en zwerfafval (wat beter de titel 
jongerenafval mag hebben). De natuur in het 
Steenbergerpark krijgt wel veel aandacht. Om een 
gezonde natuur (ecosysteem) te creëren in een 
stadspark is ook daar biodiversiteit van levensbelang. In 
het Steenbergerpark gaan we de goede kant op. Meer 
ruimte voor ondergroei en ‘oud hout’ in de singels, goed 
afgestemd maaibeheer en een idylle. In Hoogeveen 
mogen we best trots zijn op dit park.  
De cursisten zullen hopelijk in de toekomst ook de weg 
naar het Struunhuus weten te vinden. De opleiding duurt 
tot juni 2018. In het cursusteam zitten: Joop Verburg, 
Guido Nijland, Jan Nijman, Map Dijkstra, Bart Pijper en 
Grietje Loof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cursus Jongerenbegeleider: In januari is ook 
gestart met een cursus gericht op het begeleiden 
van jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Deze 
cursus wordt gegeven door het cursusteam van 
het Woeste Land, de landelijke 
jongerenorganisatie van IVN.  De cursus wordt 
afgesloten met een praktijkopdracht tijdens het 
NLDoet weekend van 10 en 11 maart. In het 
Steenbergerpark is dan ook een activiteit.  
‘De onzichtbare wereld’.  
Voor deze activiteit zoeken ze jongeren tussen 
de 12 en 17 jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Junior Rangers in het Dwingelderveld: jongeren 
die in het nieuwe schooljaar naar het voortgezet 
onderwijs gaan kunnen alvast een datum in de 
agenda zetten om kennis te komen maken met 
de Junior Rangers Dwingelderveld.  
Op 13 mei tussen 09:00 en 12:00 is er een 
informatieochtend bij het bezoekerscentrum in 
Ruinen waar de huidige groep alles uit kan 
leggen over het mooie programma waar we een 
jaar mee bezig zijn. Een keer per maand een 
zaterdagochtend en een afsluitend 
kampweekend hoort daarbij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ivn.nl/woesteland
http://nldoet.nl/klus/27232
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Inmiddels stond de telefoon niet stil en ook via de mail kwamen vragen binnen, zo gaf de 
werkgroep ‘Nieuwlande Rondom’ aan dat zij graag mee willen doen, de contacten werden 

gelegd en ook in Fluitenberg werd door de ‘groene’ inwoners 24 nestkastjes geadopteerd. Op 

zaterdag 4 maart kwam wethouder Jan Steenbergen naar de Krakeelsedijk (achter DOC) om 
samen met een aantal vrijwilligers en Junior Rangers 40 nestkastjes op te hangen. Dat werden 
uiteindelijk 41 kastjes en 20 minuten na het ophangen kwamen de eerste koolmezen de boel al 
inspecteren. 

De nestkastjes zijn voor een deel gesponsord door de TBS-kliniek Veldzicht in Balkbrug. De 
dakbedekking is ter beschikking gesteld door Sarno Daktechniek Tiendeveen, Arno van 
Sermondt. Door deze sponsoring kunnen we nog meer nestkastjes ophangen in gebieden 
waarvan bekend is dat de eikenprocessierups er zit. 

Inmiddels zijn in en rond Hoogeveen al meer dan 100 nestkastjes opgehangen en komen er 
straks in Nieuwlande ook nog 40 bij. We gaan de goede kant op, het voorjaar komt eraan. We 
nodigen nu dus alle koolmezen uit om in Hoogeveen en omgeving te komen wonen!  

 In januari zijn we van start gegaan met de activiteiten voor de jeugd, zoals in ieder jaar hebben we 

een ‘vogels in de winter’ activiteit waarin we iets gaan maken voor vogels. Nu was het dit jaar 

helemaal niet moeilijk om te kiezen want het project ‘Vogelvriendelijk Hoogeveen’ ging van start 

en natuurlijk gaan alle jeugdleden dan ook een nestkastje maken. Op 21 januari begonnen de 

Scharrelkids. Tijdens de workshops ‘nestkastjes timmeren’ op 25 en 28 januari, kwamen de 

Struners en Natuurkenners aan de beurt. Natuurlijk waren er meer activiteiten te doen en zo stond 

er aan het einde van de middag ook een prachtig held op stokken in de tuin. 

Project: Vogelvriendelijk Hoogeveen 



 

 

Fotobijdrage: 

Grietje Loof 

Doortje Antonisse 

Hero Moorlag 

 

 

 

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  

Bereikbaar via 
hoogeveenivn@gmail.com 

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

https://www.facebook.com/IVNHoogeveen/ 

https://twitter.com/IVNHoogeveen 

 

 

 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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