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IVN nieuwsbrief 
mei 

Agenda 
Wat staat er in mei op de agenda: 
04 mei: Ei, ei, in mei legt iedere vogel 
een ei. Wandeling in het 
Spaarbankbos voor gezinnen. (IVN) 
06 mei: Vanaf 21:00 uur in 
Nieuwlande nachtvlinders kijken. Zie 
voor info: 
www.natuurverenigingzuidwolde.nl 
07 mei: Libellen en vlinder excursie 
Woldlakebos  (IVN) 
08 mei: Excursie naar het Börkener 
Paradies. 06:00 uur Zie voor info: 
www.natuurverenigingzuidwolde.nl 
08 mei: Planten- ,zaden en 
bollenmarkt in de tuinen van 
Weldadigheid. Veenhuizen.  
http://detuinenvanweldadigheid.nl 
10 mei: Bermen en hun onderhoud 
o.l.v. Johan Scheeres  (IVN) 
11 mei: Korte cursus orchideeën. Zie 
voor info: 
https://www.ivn.nl/afdeling/westerv
eld 
17 mei: Bestuursvergadering 19:00 uur 
22 mei: Ontdekkingsreis naar eetbaar 
groen. (IVN) 
24 mei: Cursus: waar wij wonen, 
thema plantenrijk 
28 mei: Excursie cursus: waar wij 
wonen, thema plantenrijk 
04 juni: Fietsexcursie bomen en hun 
onderhoud. (IVN) 
Iedere vrijdagmiddag is  het 
Struunhuus geopend tussen 15:00 en 
17:00 uur. Kom eens binnen.  
 

Voor in de agenda: 

Natuurgidsenopleiding 
2017 - 2018 

IVN Westerveld, Hoogeveen en Natuurvereniging Zuidwolde 
hebben een opleidingsteam gevormd met als doel een 
natuurgidsenopleiding te starten in januari 2017.  Het is al heel 
wat jaren geleden dat er in de buurt van Hoogeveen een 
opleiding tot natuurgids was, dus is het de hoogste tijd. Mocht 
je interesse hebben meld je dan vast aan voor de info. Wil je 
meer weten over natuur in je eigen omgeving en je daar samen 
met anderen actief voor inzetten, dan is dit de opleiding die je 
zoekt. http://natuurgidsenopleiding.blogspot.nl 

Eetbaar groen 

22 mei 

Zomerbloemen  

7 juni 
Excursie 
zomerbloemen op 
de dijk. 

Slootjesdag 

12 juni 
Welk waterbeestje 
kan schaatsen als 
de beste? 

Ontdekkingstocht 
naar eetbaar groen. 
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Van de bestuurstafel 
Helaas is er op de oproep voor nieuwe 
bestuursleden, in onze nieuwsbrief, nog steeds 
geen reactie gekomen.  We zoeken niet per 
definitie iemand die veel verstand heeft van  

Natuur. 
Maar we zoeken wel iemand die samen met ons de kar 
wil trekken. En wat nog mooier is, die de 
werkzaamheden van Jan Mager over kan nemen, het 
penningmeesterschap. Denk er nog eens over na. Of 
kijk eens in de eigen straat, misschien is daar iemand 
die we kunnen benaderen.  Denk je met ons mee?  

Ondertussen in de natuur 

De ene na de andere waarneming komt voorbij en wij 
genieten met volle teugen. Het voorjaar, die explosie in 
de natuur, het is een feestje. Heb je iets te delen  stuur 
het in.  

Bartje Struun 

Altijd op stap, vroege ochtend of net voor 
zonsondergang. Wolken bestuderen en ondergaande 
zon vangen. Insecten fotograferen of de vogels uit de 
boom kijken, met de camera. Bart Pijper schrijft al zijn 
belevenissen op zijn blog.  Neem een kijkje en geniet 
mee.  http://bartjestruun.blogspot.nl 

Wandelknooppunten-netwerk 
Zo'n 10.000 kilometer wandelpad met elkaar 
verbinden, daar is het Recreatieschap Drenthe mee 
bezig. Want na veel andere provincies krijgt ook 
Drenthe een wandelnetwerk. De gemeente De Wolden 
heeft al een klein wandelnetwerk liggen. Het bestrijkt 
een derde deel van de gemeente en alleen dat al is 250 
kilometer lang. De rest van de gemeente volgt dit jaar. 
En daarna zijn Westerveld en Midden-Drenthe aan de 
beurt. Naar verwachting is het netwerk eind 2018 of 
begin 2019 in heel Drenthe gerealiseerd. Bron: RTV 
Drenthe 
http://www.wandelknooppunten.eu/wandelnetwerken-
nederland/wandelnetwerk-drenthe/ 
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Het buitenlesseizoen is geopend 

2

Onze  IVN afdeling = Bonen-ambassadeur 
Linzen salade  

400 gr. gekookte linzen 
30 gr. zongedroogde tomaatjes  
65 gr. gedroogde cranberry’s 
150 gr. gehalveerde 
cherrytomaatjes  
 
bedje van 140 gr. 
fijngesnipperde rode kool 
 
dressing:  

180 ml. olijfolie 
60 ml. citroensap 

2 el. dijonmosterd 
1 tl. ahornsiroop 

Linzen uit blik (snelle versie) of gedroogde 
linzen. Droge rode linzen koken snel tot 
moes, kook ze op vrij laag vuur in 15 tot 20 
minuten beetgaar. Giet af als pasta en laat 
de linzen afkoelen. 
 
Vermeng de linzen met de zongedroogde 
tomaatjes, cranberry’s en cherrytomaatjes. 
Verdeel dit op een bedje van de 
fijngesnipperde rode kool en maak het aan 
met de oliedressing. 
 
Eet smakelijk.   

1

OBS de Driesprong uit Nieuwlande kwam naar het 
Struunhuus om het thema wat ze op school 
behandelen ‘Lopen langs de waterkant’, vorm en 
gestalte te geven. Spelenderwijs langs de waterkant 
en onderweg van alles tegenkomen. ‘Visles’ en 
‘Vissen’ naar waterbeestjes. En natuurlijk stonden er 
bakken vol kikkervisjes en andersoortige 
waterbeestjes klaar om aandachtig te bekijken en te 
bespreken. Paddensnoeren, geel gerande watertor 
en watersalamanders, maar ook de vervelling van 
de ringslang kwam voorbij. Of de ringslang eieren, 
ook een mooi verhaal. De kinderen, leerkrachten en 
ouders gingen tevreden naar school terug en wij 
denken.. ‘wat is het toch mooi langs de waterkant.’  

In mei komt OBS ’t Rastholt op bezoek. Thema: 
Wilde planten. Ook zo mooi om in het 
Steenbergerpark te doen.  
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Mooie herinneringen 
De gestempelde veer 
Tijdens de natuurgidsenopleiding Westerveld – 
Oostellingswerf, die ik in 2013 heb afgerond, vonden 
we op een excursie een gestempelde veer.  

‘Buizerd’, dat was wat we zeker wisten. Maar waarom 
er een stempel op zat. Dat was een raadsel. Ook de gids 
die ons in dit gebied rondleidde wist geen antwoord. 
De veer werd voorgelegd aan de geleerden en een foto 

Vogeltrekstation (VT) Arnhem 
werd gezonden naar het VT in Arnhem. In plaats van 
een ring zetten ze dus ook wel een stempel. Al die 
natuurgidsen in de dop waren blij met dit antwoord en 
het vogeltrekstation was blij met de vondst. 05-12-2011 
gestempeld. Buizerd, vrouw, 1ste kalenderjaar. Veer gevonden 
op 13-10-2012. Anderhalf jaar later op 26 kilometer van 
de ‘ringplaats’ vonden we de veer. Dat zijn leuke dingen 
tijdens de buitenlessen!    Grietje Loof 

Oer=Stoer 16 april 
De voorspelling:  99% kans op …. regen voor zaterdag 
16 april. Voor een buitenevenement is dat nu niet echt 
een fijn idee. Het programma iets aanpassen kan wel, 
maar we willen naar buiten. Daar is de ruimte, daar 
gaat het gebeuren. De weergoden zijn ons zeer gunstig 
gestemd en we hebben het mooiste weer. Droog, zon 
en veel wind.  

Keislingeren en vuur maken 
In het park zijn de leukste plekjes te vinden en zo is er 
voor het vuur maken een luwe plek, het leren om te 
sluipen als een jager in het rododendronbosje en 
natuurlijk moet er op de mammoet gejaagd met een 
keislinger. Het was nog niet zo simpel en eenvoudig in 
de oertijd. Gelukkig zit onze mammoet vast aan een 
boom dus het wordt al een stuk eenvoudiger. Meer 
foto’s zijn te vinden op onze Facebook-pagina en 
website. Het was een geweldig fijne dag, veel bezoekers, 
veel hulp bij alle activiteiten en een heerlijk weertje!  
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Muizentuintje 
‘t Was een vroege Pasen en tamelijk fris maar 
waar de zon scheen werd het al wat anders. 
Wijk bij Duurstede heeft een kasteel, een kleine, 
maar met een echte gracht en een brug. Langs 
het voetpad staan oude muurtjes te bloeien. 
Niemand staat even stil bij deze kleine kleurige 
keukenhofjes die ondanks de harde 
omstandigheden te bloeien staan. De witte 
bloempjes zijn van de Vroegeling. Diverse 
mossoorten sieren de rode stenen beginnend in 
de zachte voeg; Purpersteeltje, Knikmos, 
Peermos, Dikkopmos en Muisjesmos. 
Langzaam en geduldig maken ze voedzame 
mineralen vrij uit steen. De zon en regen 
helpen. Als stromend water is dit tuintje; sterker 
dan steen. Decennia standvastig levend met 
weinig. Weinig is genoeg en te veel is dodelijk. 
Misschien als u eens langs een muurtje loopt 
gaat u ook even stil staan. 
Tekst en foto: Bernhard de Vries 

 

Natuur-Cultuur-Historie  
Maandagavond 25 april was er een natuur- 
cultuur-historische wandeling op de oudste 
begraafplaats van Hoogeveen georganiseerd. De 
weersomstandigheden voor die dag waren 
slecht, na dikke hagelbuien en regen hadden wij 
het geluk dat we toch om 19.30 konden starten 
met de wandeling onder leiding van Marga 
Zwiggelaar en Erwin Hooge. De groep 
bestaande uit 21 personen luisterde ademloos 
naar de verhalen van Marga Zwiggelaar  die ons 
heel veel vertelde over deze oude begraafplaats 
uit 1829. Het ontstaan, de gebruiken uit die tijd, 
het baarhuisje en over de notabelen die er 
begraven liggen. Erwin vertelde wat er aan 
natuur te vinden is op de begraafplaats zoals het 
verhaal over de oude rode beuk, kastanje 
bomen, de kievitsbloemen ,winterpostelein en 
nog meer stinzenplanten kwamen aan de orde.  
De boomkruiper, groene specht, wilde bijen zijn 
er ook te ontdekken op deze begraafplaats. 
Kortom het was een zeer interessante 
wandeling. Tekst en foto: Janny Timmerman 
 



 

 

Bestuur: 
Voorzitter: Grietje Loof 
Penningmeester: vacature 
Secretaris: Anita Zwiep 
Bestuurslid: Dette Boiten 
Bestuurslid: Janny Timmerman 
Bestuurslid: vacature 
 
Werkgroepen:  
Dassenwerkgroep: Hero Moorlag 
Scharrelkids: Sandra Eijdenberg, Grietje Loof 
Natuurkenners: Grietje Loof 
Struners: Doortje Antonisse 
Junior Rangers: Hendrik Leeflang 
Paddenstoelenwerkgroep: Bernhard de Vries 
Zoogdierwerkgroep: Jan Mager 
Plantenwerkgroep: Freddy Mager 
Speelnatuur: Dette Boiten 
Vogelwerkgroep: Gert Olthof 
Gierzwaluw: Henk Derks 
Kerkuilen: Freddy Mager 
Steenuilen: Geert Komduur  
Huiszwaluwen: Janny Timmerman, Gert Olthof 
PR: Annemieke Blokzijl 
 

Fotobijdragen: 

Hero Moorlag, Bart Pijper, Hansje 
Hardenberg, Evert-Jan Woudsma, Willy 
Joosten, Janny Timmerman, Bernhard de 
Vries, Grietje Loof. 

hoogeveenivn@gmail.com 
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen 
https://www.facebook.com/IVNHoogeveen/ 
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 Facebook-account en 
volgt IVN via dat kanaal en ziet dus ook niet alle leuke dingen 
die voorbij komen via die pagina.  

Bereikbaar via:  

NIEUWSBRIEF LENTE 2016 

Gezocht: Hulp in de Struuntuun! 
Wie wil er meewerken, meedenken om  
onze Struuntuun in te richten zodat 
bij, vlinder en mens er van kunnen genieten. 


