
 

 

V O O R J A A R  -  2 0 1 7  

IVN nieuwsbrief 
Maart 

Agenda 
11 maart: NLDoet in het 

Steenbergerpark. Info en 

aanmelden via de link. We 

kunnen nog wel wat handen 

gebruiken. 

 

11 maart: NLDoet voor 

jongeren van 12 tot 17 jaar. 

Aanmelden via de link.  

 

22 maart: 

Knoppenwandeling voor 

kids. Aanmelden en info: zie 

link. 

 

25 maart: Opschoondag in 

Hoogeveen. Startlocatie bij 

het IVN Struunhuus! Doe je 

mee? Meld je aan via de link. 

 

5 april: Zoem, zoem, de 

natuur ontwaakt. Workshop 

voor kids in Punt H. Info en 

aanmelden via de link. 

 

12 april: Bosbouw! Een 

leuke activiteit voor kids in 

het Spaarbankbos. Info en 

aanmelden via de link. 

 

20 april: Lezing over de 

otter. Aaldrik Pot komt 

vertellen over de otter 

waarvan we de sporen 

inmiddels weer in de oude 

Kene vinden. 

 

 

 

Voor in de agenda: 

NL Doet in het Steenbergerpark 
Aanstaande zaterdag is het zover, dan hebben we onze jaarlijkse 

NLDoet in en rondom ons Struunhuus. We beginnen rond 9 

uur met een kopje koffie en natuurlijk het werkoverleg. Wat zijn 

de plannen: 

1. De speelnatuur, het Struunpad klaarmaken voor het 

nieuwe seizoen. 

2. De takkenril weer op orde brengen. 

3. Timmeren in het Struunhuus. Opknapbeurt. 

4. Het houtwerk buitenom schoonmaken.   

5. En nog veel meer kleine dingen. Doe je mee? Meld je 

aan! Wij kunnen jouw hulp hard gebruiken. 

25 maart 
Opschoondag!  

20 april  
Alles over de otter 

Aaldrik Pot komt 

vertellen over de 

otter.  

Aanmelden: link. 

 

3 juni 
Planten -excursie  

Op het Eexterveld 

ontspringt het 

Scheebroekerloopje. 

Info.  

 

Een schone 

leefomgeving daar 

wordt iedereen blij 

van. Doe mee!!!  

.  

http://www.nldoet.nl/klus/20634
http://nldoet.nl/klus/27232
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/in-de-knop-0
https://www.supportervanschoon.nl/acties-in-de-buurt/actie?id=38647
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/zoem-zoem-de-natuur-ontwaakt
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/zoem-zoem-de-natuur-ontwaakt
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/excursie-naar-het-scheebroekerloopje
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/excursie-naar-het-scheebroekerloopje
https://www.supportervanschoon.nl/acties-in-de-buurt/actie?id=38647
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Broeihopen in de Oude Kene 
Tijdens de ledenvergadering van 28 februari hield Johan 

Scheeres een mooi verhaal over de ringslangen in en 

rondom Hoogeveen. Afgelopen zaterdag 4 maart waren 

de Struners, (aspirant) Junior Rangers, belangstellenden, 

vrijwilligers van IVN en RAVON in de Oude Kene om 

de bestaande broeihopen om te zetten. Op deze manier 

kunnen we kijken hoe het gaat met de ringslang in het 

gebied en we maken de broeihopen weer aantrekkelijk 

voor het komende broedseizoen. Het was even hard 

werken en ondanks dat niet in elke broeihoop een 

resultaat van het vorige broedseizoen te vinden was 

werden er toch 270 lege eierschalen gevonden. Dat zijn 

er veel meer dan vorig jaar, toen voor de eerste keer in de 

Oude Kene de broeihopen werden opgezet. Dit leverde 

toen iets meer dan 100 eierschalen op. We kunnen echt 

wel vaststellen dat het heel goed gaat met de ringslang in 

dit gebied.  

 Informatie, informatie, informatie 

Na het officiële gedeelte van de ledenvergadering (28 
februari) was het tijd voor de pauze, maar voor de 

koffie werd ingeschonken gingen we eerst bij de Idylle 
kijken. Daar was het nieuwe informatiebord geplaatst 

en ook het bord van de Vlinderstichting was weer 
terugezet. Dit was voor oud & nieuw weggehaald en 
samen staan ze nu in de Idylle. Het infobord geeft 

informatie over de bloemen, vlinders, bijen en andere 
insecten die we in het gebied kunnen verwachten en 

onderaan staan alle sponsoren genoemd. Zonder deze 
sponsoren geen Idylle in het Steenbergerpark. Speciale 
dank aan de Gemeente Hoogeveen die naast hun 

bijdrage aan de Idylle ook het prachtige informatiebord 
heeft verzorgd.  

 

In 2016 heeft Specsavers Hoogeveen gespaard voor IVN-afdeling Hoogeveen en op 2 maart 

kwam de bedrijfsleider John Leicht, van Specsavers Hoogeveen naar ons Struunhuus om een 
cheque te overhandigen. Een bedrag van 868,15 hebben we als afdelingen gekregen, we zijn 
er heel blij mee en gaan het goed besteden.  

 

Specsavers spaart 
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100-100-100 

De Gemeente Hoogeveen kiest voor een 

duurzame toekomst met minder afval en 

meer grondstoffen. Veel afval is namelijk 

grondstof. Dat geldt bijvoorbeeld voor 

keukenafval, papier, plastic verpakkingen, 

metalen en drankkartons, glas, textiel of 

baterijen. Door deze materialen uit het 

restafval te houden en opnieuw te 

gebruiken, werken we een aan een 

duurzame, circulaire economie waarin we 

de kringlopen sluiten. 

Doe mee, ga de uitdaging aan! Want, 

helaas, er zijn nog lang geen 100 

aanmeldingen.   

Start: 3 april tot 13 juli 2017 

 

Beleef de lente 
 Via www.beleefdelente.nl  

“Beleef de Lente 2017” start op 7 maart om 20:00 

uur, direct na afloop van de tv-special van Vroege 
Vogels over Beleef de Lente op NPO2. Volg de 

ooievaar, steenuil, kerkuil, bosuil, slechtvalk, 
ijsvogel en koolmees weer in hun nesten. Dit 

seizoen zie je ook blauwe reigers en gierzwaluwen 
voor de webcams! 

 

 

M A E C

Durf jij de uitdaging aan, 100 gezinnen, 100 

dagen, 100% restafvalvrij staat er bovenaan de 

uitnodiging van de gemeente om mee te doen 

aan deze uitdaging. In Assen heeft de actie 

vorig jaar gelopen en daar was de aanlooptijd 

behoorlijk korter dan in Hoogeveen. We 

hebben even de tijd om na te denken. Tot 18 

maart kan iedereen die mee wil doen zich 

aanmelden. En bij een duurzaam IVN hoort 

dit natuurlijk ook op het programma. Wij 

roepen dan ook alle leden op om mee te doen 

http://www.hoogeveen.100-100-100.nl/ 

Voorzitter Grietje Loof doet ook mee, lees hier 

haar verhaal. 

 

 

http://www.beleefdelente.nl/
http://www.hoogeveen.100-100-100.nl/
http://us14.campaign-archive1.com/?u=0e3dc2da9b9cbcc3e24491918&id=ebc893e9ec
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Vogels en insecten  

Insectenhotel in het Steenbergerpark 
Natuurlijk hoort er in de Idylle een insectenhotel en hoe 

dat eruit moet zien, is nog helemaal niet duidelijk. Daar 

gaan we plannen voor maken. Wil je meedenken, neem 

dan contact op met ons. Wij zoeken leuke ideeën en 

handige handen. Maar we zoeken ook materiaal! Heb je 

bamboe, riet, stenen met gaten, dakpannen of andersoortig 

geschikt materiaal, wij houden ons aanbevolen!  

Opschonen in Hoogeveen 

Op zaterdag 25 maart staat vanaf 9 uur de koffie klaar 

in het Struunhuus, om half 10 geeft wethouder 

Steenbergen het startsein voor de opschoondag in 

Hoogeveen. Vanuit het Struunhuus gaan we 

schoonmaken in en rond het park. Natuurlijk ook bij 

het winkelcentrum en langs het fietspad wat dwars 

door de wijk loopt. Doe je mee?  

Aanmelden kan hier: Opschonen in Hoogeveen 

Jaarvergadering 28 februari 
Tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering hebben we 

afscheid genomen van bestuurslid Janny Timmerman, 

is Dette Boiten opnieuw benoemd en verwelkomden 

we Marc van der Werf. Hij gaat de taak van 

penningmeester op zich nemen.  Wij zijn heel blij dat 

we toch een mooi bestuur kunnen vormen, al blijven er 

nog steeds vacatures bestaan. Na het officiële gedeelte 

waren er prachtige presentaties te zien en te beluisteren. 

Broedvogels tellen in de Oude Kene 

Via Mattias Koster de volgende oproep:  
Bij deze wil ik jullie vragen of er iemand is die het 
inventariseren van broedvogels in de Oude Kene van mij zou 

willen overnemen, na dit seizoen of over twee jaar. 
Mocht iemand interesse hebben, laat het mij weten. Dan kunnen 
we samen een aantal keren op pad zodat alle facetten van het 

inventariseren in dit gebied behandeld zijn.  
Ik hoor het graag van jullie! Via de mail: 

hoogeveenivn@gmail.com 

Mattias telt al 5 jaar de broedvogels in de Oude Kene 

en zoekt nu een opvolger.  

https://www.supportervanschoon.nl/acties-in-de-buurt/actie?id=38647
mailto:hoogeveenivn@gmail.com


 

 

Bereikbaar via 
hoogeveenivn@gmail.com 

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

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

https://twitter.com/IVNHoogeveen 

 

 

 

Fotobijdrage: Grietje Loof, Bart 

Pijper, Dette Boiten, Janny 

Timmerman. 

 

Leuke Tips: 

Tip: 16, 18 en 21 maart draait de film: ‘Wildernis in Drenthe’ 

in de bioscoop van Hoogeveen. Voor meer informatie lees je 

hier: website van de bioscoop 

Tip: 12 maart is er een lezing in Rolde. ‘Van wie is de natuur 

nou eigenlijk?’  Meer informatie lees je hier: website NMF 

Drenthe 

Tip: 25 maart, ga mee op expeditie, wandelen en varen door 

de Weerribben. Meer informatie via de website van SBB  

Bestuur: 
Voorzitter: Grietje Loof 

Penningmeester: Marc van der Werf 

Secretaris: Anita Zwiep 
Bestuurslid: Dette Boiten 

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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mailto:hoogeveenivn@gmail.com
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://www.facebook.com/IVNHoogeveen/
https://twitter.com/IVNHoogeveen
https://www.vuecinemas.nl/films/film/wildernis-in-drenthe-docs
http://www.nmfdrenthe.nl/groene-agenda/zinnige-zondagavond-is-natuur-nou-eigenlijk/
http://www.nmfdrenthe.nl/groene-agenda/zinnige-zondagavond-is-natuur-nou-eigenlijk/
https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/weerribben/varen-en-wandelen-door-de-weerribben
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