
 

IVN HOOGEVEEN 

Wat begon het jaar weer bijzonder, geen koude winter maar een 

warme februari maand die in de statistieken bovenaan komt te staan. 

Ook speelt de droogte nog steeds een grote rol in de natuur. Het 

klimaat, hoe hoog staat dat op de agenda. Want in maart mogen we 

onze stem laten horen. Waar kiezen we voor. Kiezen we voor een 

leefbare toekomst?  

 

Broeihopen omzetten in de Oude Kene, 2 maart 2019 

Het hele verhaal over de broeihopen is te lezen op onze website. Al 6 jaar 

lang houdt Annemieke Blokzijl onze website helemaal op orde. We zijn daar 

heel erg blij mee. Er is altijd het laatste Hoogeveense Natuurnieuws te 

lezen. Ook over de ringslang in de Oude Kene.  

 

IVN NIEUWSBRIEF EXTRA 
MAART 2019 

Agenda Maart: 

15 maart: NL Doet 

15 maart: Dagje School 

in de Natuur 

15 maart: 

Bloembollenasiel  

22 maart: Ook in 

Hoogeveen! 

WereldWaterdag 

23 maart: Opschonen in 

het Steenbergerpark 

30 maart: Excursie 

Stinzenplanten 

30 maart: 

Waternachtwandeling 

8 april: Lezing en les in 

schedels van zoogdieren 

16 juni: Slootjesdag in 

Krakeel en 

Noordscheschut 

  

 

 

 

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/nieuws/broeihopen-oude-kene-2019
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nldoet
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/dagje-school-in-de-natuur
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/dagje-school-in-de-natuur
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/bloembollenasiel
http://www.wereldwaterdag.nl/
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/opschonen-in-het-steenbergerpark
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/opschonen-in-het-steenbergerpark
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/excursie-stinzenplanten
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/excursie-stinzenplanten
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/waternachtwandeling
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/lezing-schedels-door-de-schedelspecialist
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/lezing-schedels-door-de-schedelspecialist
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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BESTUURSPERIKELEN 

DE GROENE DRAAD VAN VOORZITTER GRIETJE LOOF 

 

Foto: Maart 2014, Grietje heeft de sleutel ontvangen van het gebouwtje in het 

Steenbergerpark. Later gaan we dit ons Struunhuus noemen en inmiddels is het 

niet meer weg te denken.  

4 maart 2019 en de ledenvergadering staat op het programma. In de 

voorbereiding zijn we als bestuur hier al een hele tijd mee bezig. Ik treed af 

en ben niet herkiesbaar. Voor mij als voorzitter een lastige, want wie wordt 

de opvolger. We dachten die een jaar geleden gevonden te hebben, ik 

kondigde aan dat Tamara Krikken het stokje over zou nemen. Maar, zoals 

wel vaker in het leven, komen er naast plannen maken, ook dingen in je 

leven die meer tijd kosten en soms gaat het gewoon anders. Gelukkig was 

er nog wat tijd. Alhoewel, hoe dichter ik bij de datum 4 maart kwam, hoe 

hoger de druk werd (voor mij). IVN, afdeling Hoogeveen, mag niet zonder 

voorzitter komen te zitten. Nog eens rondkijken en rondvragen en ineens 

was daar Frank Snippe. Met Frank had ik al eens een gesprek gehad over 

eventuele kandidaten maar ik had het niet aan Frank zelf gevraagd. Hoe dat 

komt? Vraag het mij eens.  

Frank en ik hebben een avond zitten praten over van alles en nog wat met 

als groene draad het voorzitterschap voor de afdeling. En na een nachtje of 

wat slapen kwam het. ‘Ja, ik word graag de nieuwe voorzitter.’  
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Foto: 2014, Frank Snippe is een actieve inwoner van de wijk Krakeel. Hier begint 

hij aan een opruimactie in de wijk. Daan Zuijdam laat zich rijden!  
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DE GROENE DRAAD NAAR DE NIEUWE VOORZITTER 

Iedereen kan weer rustig gaan slapen. Alhoewel. Dat rustig slapen is prima, 

maar rustig bij IVN is het geenszins. Buiten het feit dat Frank toetreedt tot 

het bestuur komen ook Linda Thalen en Bjorn Olthof de gelederen 

versterken en kan ik wel zeggen dat het een prachtig ‘jong’ bestuur is. Ik 

denk dat menig vereniging jaloers is. En terecht. Een voorzitter, 

penningmeester, secretaris samen met nog 3 bestuursleden. Ik ben hier heel 

trots op. Het stokje uit handen geven wordt op deze manier wel een soort 

van feestje. Ik wens het (nieuwe) bestuur, met een nieuwe voorzitter, heel 

veel succes! De groene draad daar blijf ik zelf mee verbonden. Als 

activiteiten coördinator en pr-vrijwilliger blijf ik actief. 

Grietje Loof 5 maart 2019 

 

Foto: 2 maart tijdens de werkzaamheden in de Oude Kene werd ik op de foto 

gezet door Hero Moorlag. Hij zag zijn kans schoon…..  

 

SOORT VAN DE MAAND 

 

Sinds 2018 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!   
In maart is het de ringslang!  
 

 

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

HENK DERKS 

Met dank aan Henny Hauschild mag ik mij voorstellen als Henk Derks. 

Geboren en getogen in Hoogeveen en ruim 20 jaar bewoner van de wijk 

Krakeel. Ben ooit begonnen op de LEAO administratieve richting, mijn vader 

was boekhouder, dus dat lag aardig voor de hand. Hierna de mavo gedaan 

waarvan eerst mavo 3 omdat ik volgens de test niet zo slim was om meteen 

mavo 4 te doen. Geweldig mooie jaren gehad daar onder het toeziend oog 

van wijlen directeur Wierdeman, bij velen bekend dacht ik. Hierna de 

MEAO, waarbij ik in deze periode lid werd van het CJN, afd. de Sperwer in 

Hoogeveen. Dat was vervelend want vogels zitten overal, ook in de tuin van 

de school. Dit ging niet echt samen. Bijzonder goede herinneringen heb ik 

aan de tijd dat we s `morgens korhoenders gingen tellen op Kralo. Nu 

uitgestorven, onvoorstelbaar. Regenwulpen tellen met de ondergaande zon 

op de heide is ook een moment dat je nooit meer vergeet. Liggend tussen 

de heide met wat lauwe koffie en tientallen roepende regenwulpen over je 

zien vliegen, prachtige momenten.  Na de schoolperiode ben ik in dienst 

gegaan. Een mooie tijd vooral omdat “ons” voertuig een nachtkijker had. 

Tijdens oefeningen kon ik zo de everzwijnen en reeën s’nachts waarnemen. 

Inmiddels was ik ergens in de kroeg iemand tegengekomen waarmee ik nu 

nog steeds getrouwd ben. Met drie kinderen en drie kleinkinderen zijn we 

dus ook al opa en oma. 

 

Foto: Henk Derks. Een kievitsjong op de Buitenvaart.  
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Vogels hebben altijd mijn voorkeur gehad, al vind ik alles eigenlijk wel 

leuk. Erg fanatiek ben ik er niet in, reis dus niet overal heen om iets te 

zien, hoeft ook niet want rondom Hoogeveen is genoeg te beleven.  De 

vogel die mij wel gegrepen heeft is de gierzwaluw. Hier ben ik gedurende 

het seizoen druk mee. Na elk jaar weer wat kasten ophangen heb ik nu 39 

nesten bij huis. Elk seizoen geeft dat weer een fantastisch spektakel. Voor 

het gierzwaluwseizoen begint tel ik in het voorjaar scholeksters en kieviten 

op de Buitenvaart in het kader van slaapplaatsen Sovon. Indien nodig help ik 

de huiszwaluwwerkgroep of hang nestkasten op als onze voorzitster dat 

wil{haha}. Tussendoor ben ik nog wat in het Sterrenpark bezig en lid van de 

initiatiefgroep Smederijen Krakeel.  Inmiddels werk ik alweer ruim een half 

jaar als huismeester in de Vecht bij de nncz, het oude Jannes dus.  

De pen geef ik graag door aan …… Bjorn Olthof. 

 

OOK EEN MOOIE FOTO VOOR DE WEBSITE? 

Stuur maar in die mooie foto’s. We mogen al het moois uit de natuur best delen. 

 

Foto: Hero Moorlag. De IJsvogel bij het oude kanaal in het Steenbergerpark.  
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TINY FOREST, WATERBERGING, WERELDWATERDAG 

Samenwerken is fijn, daar weet IVN wel over mee te praten. Op vrijdag 15 februari 

kwamen 100 leerlingen van OBS de Schuthoek naar Paviljoen Nijstad om daar een 

Tiny Forest in te richten. Meer hierover is te lezen op onze website.  

Op 22 maart is het ook Wereld Waterdag in Hoogeveen en start de gemeente met 

de educatieve aftrap Waterstructuur 2.  Het is deze ochtend een samenwerking 

tussen IVN Noord in opdracht van WDO Delta en de gemeente Hoogeveen om een 

educatief programma uit te voeren met leerlingen van het Palet. De activiteiten 

vinden plaats tussen de Rubenstraat en de Paulus Potterstraat. 

Waterberging in het Steenbergerpark. Dit is een heel ander verhaal en heeft te 

maken met nieuwbouw in het winkelcentrum de Weide. Wil je meer weten over 

hoe IVN hierin meedenkt stel dan gerust een vraag.  

 
Bestuur: 
Voorzitter: Frank Snippe 
Penningmeester: Marc van 
der Werf 
Secretaris: Henny Hauschild 
Bestuurslid: Linda Thalen 
Bestuurslid: Bjorn Olthof 
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 Henk Derks, Grietje 
Loof, Hero Moorlag 

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/nieuws/tiny-forest-in-hoogeveen
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
	Bestuursperikelen
	De groene draad van voorzitter grietje loof

	De groene draad naar de nieuwe voorzitter
	Soort van de MAand
	Ik geef de pen door aan….
	Henk Derks

	ook een mooie foto voor de website?
	Tiny Forest, Waterberging, wereldwaterdag

