
 

IVN DRENTHE 

De zomer is begonnen! Wat hebben wij een geluk dat we in Drenthe wonen. 

Waar je ook heen fietst, er is altijd wel een natuurgebied om te verkennen. 

IVN Drenthe heeft maar liefst dertien afdelingen, waar je meer informatie 

kunt krijgen over hun activiteiten. Hoogeveen timmert flink aan de weg. 

Een kleine selectie van activiteiten in de omgeving van Hoogeveen is in de 

agenda genoemd. Met het oog op vakantie, een tip voor iets verder weg.  

 

Op de website van het IVN kan je met een gerichte zoekopdracht op 

provincie iets uitkiezen, dat bij jou past. Een idee voor de komende 

vakantie in eigen land. Zo kan je ook bij andere afdelingen een kijkje in de 

keuken nemen en wellicht hele andere vegetaties bekijken. Wie weet is er 

ook een interessante lezing. 

Ga in de zomervakantie eens op bezoek bij het IVN in een andere provincie 

en laat je inspireren! 

IVN NIEUWSBRIEF JULI 
Zomer 2018 

Agenda: 

28 juli: 

Zomerpuberkamp 

24 augustus: Nacht van 

de vleermuis. Excursie 

12 september: 

Excursie van de 

plantenwerkgroep naar 

begraafplaats de 

Zevenberg 

25 september: Start 

cursus Nederland 

Zoemt in het 

Struunhuus. Geef je 

tijdig op! 

Voor meer info van de 

IVN raadpleeg de 

website.  

Nieuw op deze website 

een fraaie wandeling in 

het Steenbergerpark 

  

In het Struunhuus €10,- 

Belangstelling? Stuur 

een mailtje en we 

maken een afspraak. 

 

 

https://www.ivn.nl/
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/zomerpuberkamp-12-15-jaar
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nacht-van-de-vleermuis-0
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nacht-van-de-vleermuis-0
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/excursie-begraafplaats-de-zevenberg
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/excursie-begraafplaats-de-zevenberg
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/cursus-bijvriendelijk-groenonderhoud-voor-vrijwilligers
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/cursus-bijvriendelijk-groenonderhoud-voor-vrijwilligers
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/nieuws/wandeling-steenbergerpark
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VAN DE BESTUURSTAFEL  

Juni 2018. We hebben dit jaar niet een maar drie ledenvergaderingen 

gehad. Een in februari, samen met ons jaarfeest op de toekomst. En twee in 

juni. In februari namen we afscheid van Anita Zwiep, zij was onze secretaris 

en heeft heeft het secretariaatswerk nog verzorgd tot wij in juni Henny 

Hauschild hebben mogen benoemen. Zij heeft het secretariaat 

overgenomen van Anita. Een hartelijk welkom voor Henny. Wij zijn met 

elkaar heel blij dat het bestuur toch steeds voltallig blijft. Dette Boiten 

heeft in april afscheid genomen van het bestuurswerk. De 

ledenvergaderingen in juni hadden tot doel dat we de statuten wilden 

vaststellen. De concept statuten werden bekrachtigd door de notaris en 

voorafgaande daaraan hebben Henny Hauschild, secretaris, en Grietje Loof, 

voorzitter, de handtekening gezet. Alles is geregeld en vanaf nu is het 

officieel. Vanaf 1 januari 1980 tot 25 juni 2018 was onze vereniging 

statutair niet rechtsgeldig. Dat is inmiddels wel het geval. Het heeft een 

aantal voordelen ten opzichte van de vorige situatie.  

Waar over spraken wij: de Natuurgidsenopleiding, evaluatie van de 

Slootjesdag, hulp gevraagd door de Green Planet toer, de populieren in het 

Steenbergerpark die gekapt gaan worden, AVG en de groene week van de 

Joh. Calvijnschool van 3 t/m 6 juli waar een flink aantal vrijwilligers aan 

meehelpt. Het jeugdwerk wat een andere weg in slaat en natuurlijk ook nog 

onze brainstorm sessie over de toekomst van IVN Hoogeveen.  

We zijn van plan om de komende tijd om de 6 weken een 

bestuursvergadering te plannen. De data komen op de website te staan en 

heb je zin om eens mee te praten, schuif eens aan. De maandagavond vanaf 

19:30 in het Struunhuus.  

De zomer komt eraan, nog even en dan gaan de scholen dicht en is het rust 

en pas op de plaats. Ook voor onze vrijwilligers. Wat zijn er veel mensen 

actief voor IVN door het hele jaar heen. Het groene jaar van onze IVN jeugd 

sloten we af met de Slootjesdag. Wij bedanken iedereen die dit schooljaar 

weer betrokken waren bij (alle) jeugdactiviteiten. We mogen met elkaar 

trots zijn op wat we samen neerzetten en bereiken.  

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne zomer toe.  

SLOOTJESDAG 2018 

EEN FEESTJE IN HET STEENBERGERPARK 
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Op zondagmiddag in het Steenbergerpark. Naast een wandeling, de hond 

uitlaten, een disk werpen of gewoon een picknick kleed neerleggen en 

lekker relaxen, het kan allemaal. Maar op 10 juni was het naast al die 

activiteiten een drukte van belang bij het Struunhuus en rondom de grote 

vijver. Ruim 100 kinderen met even zoveel volwassenen kwamen naar het 

park om te genieten. Dat is ook de boodschap, ga lekker genieten.  

 
Voorbereidingen in volle gang 

 
Hillie Waning-Vos met insecten 

 

 
IVN Agnes Bakker met kinderen van 
het Rastholt voor opnames voor Roeg  

 
Rietjes snijden van de Japanse 
duizendknoop.  

 

SLOOTJESDAG MET NATUURKIEKER COBY KOOPS 

Met maar liefst meer dan honderd kinderen was de Slootjesdag een groot 

succes. Wat minder opvallend, maar minstens zo leuk waren de workshops 

van Natuurkieker Coby Koops. Zij wist alle deelnemers op de knieën te 

krijgen om de mooiste foto’s te krijgen. Dat daarvoor niet de duurste 

camera nodig is bleek al snel. Met een mobieltje zijn bijgaande foto’s op 

deze middag geschoten. Coby heeft in die korte tijd een aantal suggesties 

gegeven om eens anders naar het onderwerp te kijken. Dat leverde veel 

bijzondere foto’s op. Slechts een 

kleine selectie daarvan is 

hieronder weergegeven. Op 

Facebook publiceert Coby 

dagelijks haar 365 dagen project. 

De moeite waard om eens te 

bekijken. 
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Minibos     

  

Coby heeft ons geleerd om de foto eens uit een heel andere hoek te maken.  

Sprookjesfiguur 

 

Met je neus in een interessant stuk te duiken om iets bijzonders te   

ontdekken. Het plaatje hoeft niet meteen mooi te zijn. Het kan een ingang 

geven tot een nieuwe gedachte. Fijn dat het zo’n kleine groep was, maar 

Coby verdient veel meer aandacht. Meer van Coby Koops vind je hier. 

Licht en schaduw 

http://www.natuurkieker.nl/nl/natuuractiviteiten/
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VAN DE REDACTIE 

In de vorige Nieuwsbrief heb ik gevraagd om stukjes te mailen. Leden van 

de IVN kunnen verslagen van werkgroepen naar mij toesturen voor de 

Nieuwsbrief, maar ook korte kattenbelletjes, of  

• Uitspraken: “Mama woppe!” Een noodkreet van 

mijzelf, toen een regenworm over de hele lengte 

van een tegel mijn weg versperde. Waarschijnlijk 

was ik toen een peuter. Voor mij leek het een 

grote gevaarlijke slang. 

 

Graag mailen naar hoogeveenivn@gmail.com met het 

onderwerp Nieuwsbrief, de teksten als Word bestand (docx) opmaken en 

eigen foto’s van minimaal 1Mb apart via WeTransfer.com Uiteraard wel over 

natuur, IVN, natuureducatie, of duurzaamheid. Veel plezier met de 

voorpret! Helaas is de afgelopen twee maanden niets binnengekomen. Helpt 

het als ik plaatsing garandeer? Kom maar op! 

Voor nu even een extra rubriekje. 

IK GEEF DE PEN DOOR AAN……. 

In deze rubriek vragen we iemand van de 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 de IVN. 

JOSÉ DAEMEN 

Via mijn vrijwilligersactiviteiten bij het 

bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen, 

kwam ik in 2012 in contact met Grietje Loof.  Om 

wat meer vrijwilligers aan IVN Hoogeveen te 

binden organiseerde zij een cursus 

jeugdbegeleiding. Dat was een heel leuke en 

leerzame cursus. Sinds die tijd ben ik lid 

geworden van IVN Hoogeveen en af en toe 

betrokken bij activiteiten, met name de 

Slootjesdag, de Open Dag en af en toe andere 

dagen. Inmiddels heb ik ook de cursus jongerenbegeleiding gevolgd en me 

aangesloten als begeleider van de Junior Rangers van het Nationaal Park 

Dwingelderveld. Deze club jongens en meiden komen één keer per maand 

een ochtend bij elkaar, om zich in te zetten voor, te leren over en 

natuurlijk ook om veel plezier te hebben in het gebied. Sinds dit jaar 

hebben de Junior Rangers ook een eigen adoptieterrein van 

Staatbosbeheer, waar we de komende jaren leuke dingen kunnen gaan 

doen. Veel jongeren van de Junior Rangers zijn ook actief voor IVN 

Hoogeveen en helpen steeds vaker bij activiteiten van IVN Hoogeveen. Zij 

zijn de jonge ambassadeurs en ik ben trots op deze toppers! 

 

Ik geef de pen door aan: Janny Timmerman 

mailto:hoogeveenivn@gmail.com
http://www.wetransfer.com/
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SOORT VAN DE MAAND 

ELKE 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. In juli staat de 
grote keizerlibel centraal. 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!  
 

 

PLANTENWERKGROEP OP EXCURSIE 

 

 

 

 
   
   

LAUWERSMEER  

Om 9 uur vertrokken we met een groep van 10 personen (5 
plantenwerkgroep leden en 5 gasten) vanuit Hoogeveen naar het 
Lauwersmeer. Eerst zijn we naar de vogelkijk hut Jaap Deensgat geweest. 
We hebben veel vogels gezien, ook de blauwborst, heel mooi. 
 
Toen gingen we op plantenjacht. We zouden 11 soorten orchideeën kunnen 
zien. We hebben er 9 gevonden. Rietorchis, gevlekte rietorchis, brede 
orchis, moeraswespen orchis, brede wespenorchis, welriekende 
nachtorchis, …….. Tevergeefs hebben we gezocht naar de Bijenorchis. 
Wel groeide daar het rondbladig wintergroen, grote lathyrus, geelhartje, 
kalkwalstro, parnassia en de bitterling. 
 
Het Lauwersmeer is een erg mooi gebied voor vogelaars en 
plantenliefhebbers. Na een lekker bakje kibbeling ging iedereen voldaan 
weer richting Hoogeveen. Het weer was die dag wat grauw en grijs, maar 
toen we naar huis gingen scheen de zon.  
 
Henny Bisperink 

 

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/soort-van-de-maand
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MARIAN BROUWER, NATUURGIDS IN OPLEIDING 

GESLAAGD! 

 

Zaterdag 23 juni werden maar liefst 26 deelnemers in het zonnetje gezet 

door begeleiders en mentoren, vanwege een operatie kon één deelnemer 

niet aanwezig zijn. Er werd uitvoerig toegelicht, hoe waardevol iedereen is 

voor de toekomst van de Drentse en Overijsselse natuur. Met deze foto wil 

ik ook even de begeleiders in het zonnetje zetten. Zonder hun inbreng was 

het nooit zo’n geslaagde, maar vooral gezellige tijd geweest. Dankzij hun 

diversiteit en inventiviteit kregen we een scala aan informatie te 

verwerken. Hopelijk kunnen we de verwachtingen waarmaken. 

 

Als eindopdracht hebben Henny en ik een wandeling uitgewerkt in het 

Steenbergerpark. Inmiddels is die al op de website geplaatst, met een 

ingesproken routebeschrijving. Graag ontvangen we reacties van 

wandelaars, om de beleving nog waardevoller te maken.  

We zijn trots op het eindresultaat. Een 

prachtige afwisselende wandeling in ons 

eigen Hoogeveen voor jong en oud, mobiel 

en minder mobiel in alle opzichten.  

Het moeilijkste was nog om niet teveel te 

vertellen. De tip van de begeleiders was zo 

gek nog niet. Je hoeft niet alles te 

vertellen, de bezoeker kan zelf op 

ontdekking gaan. Veel beter! 

 Marian Brouwer 

VEEL PLEZIER IN DE ZOMERVAKANTIE! 
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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 
Bart Pijper, Nina Oostwoud 
Grietje Loof 
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: Marian Brouwer 

 

Bereikbaar via:  

Website IVN Hoogeveen 
IVN twitter 
IVN Facebook 
IVN instagram 
 
Mail: hoogeveenivn@gmail.com 
 
Foto’s door Marian Brouwer, Bart 
Pijper, Henny Bisperink, Grietje 
Loof 

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

