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H O O G E V E E N

Van de bestuurstafel
Voorjaar, broedseizoen, bomenkap en snoeiwerk, het heeft

het bestuur aardig bezig gehouden en we zijn er ook nog niet

klaar mee. Er komen veel vragen binnen over snoeien en

kappen. Daar is niet altijd direct een antwoord op maar

meestal is na onderzoek wel duidelijk dat er een of meerdere

redenen zijn voor snoei en kapwerkzaamheden. Een van de

meest voorkomende reden is gevaar voor de omgeving,

ouderdom en ziekte in bomen. Maar ook daar waar

elektriciteitsmasten lopen en de bomen en struiken te hoog

worden. Natuurlijk zeggen wij dan, doe het niet allemaal in

een keer. Meer gefaseerd en blijf oog houden voor de vogels

en zoogdieren. Maar in een tijd waarin tijd geld is en er met

weinig menskracht veel gedaan moet worden is een grote

machine sneller en machtiger dan de mensenhand die

misschien wel zorgvuldiger zou kunnen werken. Het is uit te

leggen, maar het is zeker niet fijn om natuur waar je graag

wandelt ineens ziet veranderen in een kale woestenij. Soms

is het ook niet uit te leggen, dan is het goed om aan de bel te

trekken. Dat mag dan ook bij IVN. 
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https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBtVrggRbsCesd3TXPoMPeau9bogHw:1648639250225&q=elektriciteitsmasten&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjZ9fzm2-32AhXR66QKHUE2DNgQBSgAegQIARA3
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 De activiteiten zijn weer begonnen.

Vol enthousiasme zijn we gestart met de eerste
activiteiten van dit jaar en wat fijn dat dit zonder corona
maatregelen kon plaatsvinden.
De broeihopen werden omgezet in de Oude Kene, bij NL
Doet is er al een begin gemaakt met een bijenburcht en
insectenmuur bij het Struunhuus. De  Boomfeestdag bij
Schoonhoven en de landelijke Schoonmaakdag  in het
Steenbergerpark en de omgeving liggen ook al weer
achter ons. De paddentrek is begonnen, er werden 2
excursies georganiseerd  in Terhorsterzand en daarmee
kwam de jaarlijkse Waternachtwandeling bij
Schoonhoven te vervallen. Werkzaamheden in en rond
de vijver maakten dat we voor een andere locatie
hebben gekozen..

De scholen hebben al weer verschillende keren een
beroep op de IVN gedaan om een natuurles/activiteit te
geven of te willen organiseren. Kortom we zijn volop
educatief bezig

Activiteiten in April en Mei

22 April:  Landelijke zaaidag

In april: Verschillende schoollessen en

natuuractiviteiten voor scholen

6 mei:  XXL Bellenblaas in het

Steenbergerpark

Hebt je de ledenvergadering op 19 Mei

in je agenda genoteerd?

BEREIKBAARHEID
Iedere vrijdag zijn de vrijwilligers weer aanwezig

bij het IVN Struunhuus. Tussen 10 en 12 staat de

koffie klaar en er is altijd genoeg te doen, dus

als je een keertje mee wilt doen, wees welkom.

            Website: Afdeling Hoogeveen

            Facebook: IVN Hoogeveen

            Instagram: Hoogeveenivn

            Mailadres: hoogeveenivn@gmail.com

C U R S U S  J E U G D B E G E L E I D E R

Bij voldoende aanmeldingen starten wij in
augustus met een
jeugdbegeleiderscursus. De cursus
bestaat uit 8 dagdelen, 4 binnen en 4
buiten. Kennis van de natuur is geen
voorwaarden voor deelneming, wel
belangstelling voor de natuur en
interesse en samenwerking met kinderen.
Tijdens deze cursus leert je activiteiten
organiseren voor kinderen van 5 tot 12 jaar
en ontwikkelt je vaardigheden als begeleider
van natuuractiviteiten. 

Wil je meer informatie stuur dan een mail
naar: hoogeveenivn@gmail.com

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://www.facebook.com/IVNHoogeveen
https://www.instagram.com/hoogeveenivn/
mailto:hoogeveenivn@gmail.com


Nationale zaaidag 22-04-2022

Het is inmiddels misschien iedereen wel ter ore gekomen dat
volgend jaar een van onze beroemdste kunstschilders ter
wereld 140 jaar geleden Drenthe heeft bezocht en is
aangekomen op het station in Hoogeveen in 1883.

Om hem te verwelkomen heeft de Kunstroute Hoogeveen heel
de gemeente Hoogeveen opgeroepen om dit voorjaar zoveel
mogelijk zonnebloemen in te zaaien zodat er deze zomer een
zee van zonnebloemen staan te bloeien. 
De PR van de Kunstroute heeft 5000 doosjes met
zonnebloemzaden gesponsord gekregen.
Het is de bedoeling dit doosje te gaan uitdelen tijdens en ná de
nationale zaaidag op 22 april 2022 a.s.
Op deze dag zullen enkele mensen van de Kunstroute
Hoogeveen, gezamenlijk met IVN-Hoogeveen plus Groei en
Bloei, de rotonde van Limburg Stirumstraat/ Haagje in gaan
zaaien met zonnebloemzaden.
We hopen dat er een gele explosie in Hoogeveen van
zonnebloemen gaat ontstaan. 
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/heel-
hoogeveen-kleurt-geel
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WERKGROEPEN
Een IVN afdeling zonder werkgroepen is ondenkbaar. 

 Ook bij IVN Hoogeveen hebben we een hele rij

werkgroepen. Sommige bestaat uit 1 en anderen uit 20

leden. Maar allemaal zijn ze begaan met de Natuur en

zijn ze specialist in een bepaald onderdeel van die

Natuur. Dit keer de Plantenwerkgroep  in de

schijnwerper. 

Eigenlijk bloeit er, zeker met de zachte winters van nu,

altijd wel iets in de Natuur, De plantenwerkgroep buigt

zich van het vroege voorjaar tot aan de

paddenstoelentijd regelmatig over bloemen in de berm

en natuurgebieden. Er wordt onder meer geteld voor

Floron en de gemeente Hoogeveen. Meer lezen over onze

werkgroepen: Kijk op onze website

Bloementuintjes 
 IVN doet samen met Albert Heijn de Bloementuintjes!

 Super! Hoe meer we dit samen delen, hoe meer mensen

we hopelijk over de streep trekken hun tuin of balkon te

vergroenen.

Mocht je de Bloementuintjes niet gebruiken dan is het een

heel leuk idee om de doosjes te delen in de Bijbliotheek.

De tijd van zaaien komt er weer aan en wij willen allemaal

Natuurlijk heel graag de bijen, insecten en vlinders helpen. 

De Bijbliotheek is te vinden in het park Dwingeland en het

Steenbergerpark. Er zijn allemaal tips te vinden op

https://www.ivn.nl/bloementuin

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

