
IVN HOOGEVEEN

De vakantie is alweer voorbij en veel activiteiten zijn alweer opgestart. Dat
is te merken aan de agenda, die dit keer propvol staat. Ongetwijfeld
gebeurt er de komende twee maanden meer dan hier vermeld staat.
Daarvoor is het handig om de website van de IVN Hoogeveen te bekijken.
Gelukkig is ook regelmatig in de Hoogeveensche Courant een klein berichtje
van ons te lezen. Op de Bezige Bijen Burendag, 22 september, is het
Struunhuus van 11 tot 15u open en kun je meebouwen aan het insectenhotel.
Een week later hebben we de gezinsactiviteit “Monsters onder het
bladerdek” in het Steenberger-Oosterveld.

Op de website van het IVN staat uitgebreide informatie over de soort van de
maand, de cursussen en jeugdactiviteiten. Voor het komende seizoen zijn er
voor de jeugd wat aanpassingen gemaakt. Voor de Junior Rangers was de
start op 8 september. Deze Nieuwsbrief hebben we maar liefst twee
bijdrages over de Junior Rangers. Goed bezig, jongelui!

IVN NIEUWSBRIEF SEPTEMBER
Herfst 2018

Agenda:

22 september:
Bezige Bijen Burendag in
Steenbergerpark. Vele
organisaties en buren
presenteren zich.

24 september:
Paddenstoelencursus in
Hoogeveen. Aanmelden
kan hier

25 september:
Start cursus
“Bijvriendelijk onderhoud
voor vrijwilligers”

Aanmelden kan hier

29 september:
Excursie “Monsters onder
het bladerdek”
Aanmelden kan hier.

2 oktober: In Vue
Bioscoop Hoogeveen
draait om14:00 uur ‘het
Wad’. De nieuwe
natuurfilm van Ruben
Smit.

6 oktober: IVN-ledendag
in Nijmegen. Aanmelden
voor 20 september!

9 oktober: Tweede cursus
“Bijvriendelijk onderhoud
voor vrijwilligers”

27 oktober: Nacht van de
Nacht. Aanmelden kan
hier

Voor meer info raadpleeg
de website van de IVN.

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/bezige-bijen-burendag-in-het-steenbergerpark
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/paddenstoelen-cursus
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/paddenstoelen-cursus
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/cursus-bijvriendelijk-groenonderhoud-voor-vrijwilligers
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/monsters-onder-het-bladerdek
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/monsters-onder-het-bladerdek
https://www.vuecinemas.nl/specials/special/vue-plus
https://www.vuecinemas.nl/specials/special/vue-plus
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nacht-van-de-nacht-2
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nacht-van-de-nacht-2
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
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NACHT VAN DE VLEERMUIS 2018

EEN PRACHTIGE SHOW BIJ HET WATER

In heel Europa wordt jaarlijks in het laatste weekend van augustus de nacht
van de vleermuis georganiseerd. Een gezamenlijke actie van het IVN en
stichting het Drentsche Landschap resulteerde in een zeer geslaagde
vleermuizenexcursie op 24 augustus door “batman” Jan Mager, vanaf de
kerk in Balkbrug.

Tot kort voor de start, om 20u ’s avonds, was het nog erg onzeker of de
tocht wel door kon gaan. Die dag werd er zeer wisselvallig weer verwacht,
vooral in de avond. Gelukkig bleef het slechte weer uit en kon Jan een
groep van maar liefst zevenentwintig deelnemers welkom heten.

Na een interessante inleiding met duidelijke plaatjes kon bij het invallen
van de schemering de wandeling beginnen. Kinderen, gewapend met een
bat detector, zagen vaak als eersten de fladderende zoogdieren in de lucht
of boven het water. Volwassenen genoten al volop van de heerlijke
wandeling over de brug van Bartje en langs smalle paadjes met
struikelwortels. Gelukkig werd iedereen goed gewaarschuwd, zodat zelfs de
vrouw met krukken zonder problemen goed mee kon komen.

Af en toe hield de groep even stil om op verschillende frequenties
vleermuizen te detecteren. In deze omgeving konden we de kleine
dwergvleermuis, de rosse vleermuis en de watervleermuis verwachten en
die hebben we ook waargenomen. De laatste kan je zelfs goed op het zicht

Gewapend met een bat detector Een grote groep deelnemers
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herkennen door een witte buik, de dwergvleermuis valt op door zijn
afmeting (3 tot 5 centimeter). Dankzij het getik op de detectoren was ook
in het donker duidelijk, dat een rosse vleermuis vlakbij was. De kinderen
wezen vaak als eersten de goede kant op. Pas op de laatste plek, vlakbij
het water, zag iedereen overduidelijk hoe wendbaar deze beestjes zijn.
Vlakbij onze hoofden maakten ze de gekste bochten en bij het water zag je
ze rakelings over het water scheren. Het was alsof er een speciale show
voor ons werd opgevoerd. Deze werd op waardige wijze afgerond door een
zwerm gakkende ganzen. Tijd om naar huis te gaan. Met behulp van enkele
lichtjes kon iedereen zonder buitelingen de parkeerplaats terugvinden. Alle
lof aan Jan Mager en zijn maten. We hebben genoten!

PADDENSTOELENCURSUS

Meer weten over paddenstoelen?
Doe een korte cursus bij het IVN in
het Struunhuus

Theorie: 24 september, 1 oktober
19:30 tot 21:30u

Praktijk: 13 oktober 9 tot 12u

€ 30,- voor IVN leden, € 40,- voor
niet leden, incl. cursusboek
Opgave kan via de website

De cursus gaat door bij minimaal 8
deelnemers (max. 10)



4

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 het IVN.

JANNY TIMMERMAN

Door Henny Bisperink (oud-collega/vriendin)
kwam ik in aanraking met het IVN en nu ben ik
alweer heel wat jaartjes lid.

Via de vogelwerkgroep ben ik in contact
gekomen met Grietje Loof en daardoor werd
in 2014 bestuurslid. In dat jaar kreeg het IVN
van de gemeente het Struunhuus in bruikleen.

Vele activiteiten, lezingen, cursussen en voorlichting konden worden
georganiseerd en mede hierdoor kreeg het IVN Hoogeveen een flinke boost.
Het was soms stevig aanpoten, maar als je ziet, dat vele vrijwilligers,
bezoekers en kinderen enthousiast reageren, dan word je daar alleen maar
blij van. Door privéomstandigheden ben ik in 2017 uit het bestuur gestapt,
maar nog wel actief bij vaste activiteiten, zoals Nacht van de nacht,
Natuurwerkdag, kinderactiviteiten Punt H, Vroege vogels en hand- en
spandiensten, waar ik maar ingezet kan worden. Verder ben ik
contactpersoon bij de huiszwaluwwerkgroep. Door de jaren heen heb ik
verschillende cursussen mogen volgen binnen het IVN zoals, cursus
Watergids, Tuinreservaten en Waar wij wonen. Het waren hele leuke,
leerzame en interessante cursussen met een groep enthousiaste mensen.

Jaren geleden keek ik alsmaar naar de lucht om vogels te spotten, maar nu
zak ik steeds meer naar de grond en lig ik nog weleens op mijn buik, om
bijvoorbeeld de schoonheid van een paddenstoel te ontdekken. De natuur
werkt verslavend, als je het ene weet, wil je ook het andere weten, het
ene heeft met het andere te maken.

Ik geef de pen door aan: Henny Hauschild

VAN DE REDACTIE

Op elk moment mag iedereen stukjes voor de Nieuwsbrief mailen. Dus
Henny, je kan vast aan de slag. Ook individuele leden kunnen een klein
berichtje of gedichtje hier kwijt. Een anekdote of een leuk fotootje is altijd
welkom. Zo hopen we dat iedereen aan bod komt in deze Nieuwsbrief.

Alvast bedankt!

Marian Brouwer
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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. Deze maand staat
de pissebed 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!

BEZIGE BIJEN BURENDAG STEENBERGERPARK

Tussen 11 en 15u vinden er diverse activiteiten plaats, waarbij diverse
organisaties en buren zich zullen presenteren, waaronder het IVN. Het
Struunhuus en de Beestenbult zijn open voor een kopje koffie of thee en
een praatje met elkaar. Vanuit beide locaties kan gestart worden.

Er is een nieuwe wandelroute in en rondom het Steenbergerpark, deze
wordt voor een gedeelte gebruikt om de activiteiten in het park onder de
aandacht te brengen. https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/wandeling-
steenbergerpark Graag nodigen wij alle buren van het Steenbergerpark uit
de actieve wandeling in het Steenbergerpark mee te maken.

Dankzij het Oranjefonds worden er gezellige activiteiten aangeboden voor
elke leeftijd. Op de dag zelf worden de exacte tijden en plekken
aangekondigd op de Beestenbult en bij het Stuurnhuus.

In de IVN Struuntuun mag iedereen meedoen met het bouwen van een
insectenhotel, waaraan ook Landschapsbeheer Drenthe bijdraagt. In de
wilgenhut worden dierenverhalen verteld en in het Struunhuus kan iedereen
meer leren over het project Vogelvriendelijk Hoogeveen.

Disc Golf Noord-Nederland gaat een clinic verzorgen op een gedeelte van
het parcours en we verwachten een presentatie van een bootcamp. Er kan
een bomenexcursie worden gelopen en Geert Oldenbeuving wil graag iets
meer vertellen over de mooie Mozaiekbank in het park. Op verschillende
plaatsen in het park wordt iets verteld over de geschiedenis van het park en
de wijk de Weide. De Steenbergerpark-leeft-groep zal een superbellenblaas
activiteit verzorgen!

Voor jongeren zijn er activiteiten die aangestuurd worden door onze nieuwe
jongerenwerker in de wijk, Iris Schonewille. Buurtbewoners steken
momenteel energie in het realiseren van een fietscrossbaantje in het park.
Alle stoplichten staan op groen, nu nog de centjes nog bij elkaar schrapen.
Je kennismaken met de plannen voor het fietscrossbaantje en enkele dames
van de club.

Bij de kinderboerderij en IVN zoeken we nieuwe vrijwilligers, het zou leuk
zijn als buren van de Beestenbult en het Struunhuus zich hiervoor komen
aanmelden. Kunnen wij de buren uit de tent lokken?

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/soort-van-de-maand
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/wandeling-steenbergerpark
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/wandeling-steenbergerpark
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Vast wel! Aan het programma zal het niet liggen. Alle medewerkers,
vrijwilligers en enkele buurtbewoners zetten zich voor de volle honderd
procent in om er een geslaagde dag van te maken.

Tot 22 september!

Grietje Loof

MIJN WEEK IN MÜRITZ-NATIONALPARK

Ik ben deze vakantie met de
Junior Rangers (JR’s) uit dertien
verschillende landen op kamp
geweest. Dit jaar vond het kamp
plaats in Müritz-nationalpark in
Duitsland, ook wel het gebied
van de duizend meren genoemd.
Door het zakken van het
waterpeil zijn er ook moerassen
en rietvelden ontstaan. Het
kamp lag aan een erg mooi meer,
waar wij ook gevaren en gezwommen hebben. Gedurende deze week heb ik
veel leuke en leerzame dingen gedaan en beleefd, waar ik uiteraard meer
over zal vertellen in dit stukje.

Op 9 Juli 2018 vertrokken Erica, Silke (Weerribben-Wieden) en ik vanuit
Raalte met de trein richting Almelo, vanuit Almelo zijn we doorgegaan naar
Berlijn. Toen wij in Berlijn waren aangekomen waren we allemaal onder de
indruk van het zeer grote station. Terwijl wij op het spoor stonden te
wachten in Berlijn om onze laatste trein te nemen, kwamen wij al JR’s
tegen uit andere landen, waar we het laatste deel van de reis mee samen
hebben gereisd. Toen we eenmaal bij het kamp waren aangekomen, kregen
wij een rondleiding en mocht je een slaapplek kiezen.

Op dit kamp hebben wij veel
activiteiten gedaan. Tijdens één
van deze activiteiten hebben wij
een fietstocht door de bergen
gemaakt. We stonden stil bij een
deel van het nationaal park, waar
ze bezig waren met een
grootschalig onderzoek over
dennen, beuken en eikenbomen.
Ik vond het een heel interessant
verhaal, waardoor ik zelfs anders

naar de bomen en bossen ben gaan kijken. Want eigenlijk zijn de bomen
constant aan het vechten om te overleven. Dennen, beuken en eikenbomen
hebben alle drie hun eigen manier om ervoor te zorgen, dat ze overleven.
Bijvoorbeeld: Eikenbomen kunnen voor een heel groot deel afsterven en het
volgende jaar weer terugkomen, beuken leggen eerst een heel netwerk van
wortels aan, voordat ze echt groot worden en zij gebruiken alle bladeren
als een grote trechter, waardoor bijna al het water opgevangen wordt, de
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den groeit heel snel en laat de takken die niet genoeg zonlicht krijgen
meteen vallen om vocht te besparen, ook bespaart hij heel veel vocht,
omdat hij naalden heeft i.p.v. loofblad. Na het verzamelen van alle
benodigde informatie zijn we weer terug naar het kamp gefietst.

Een andere activiteit stond ook
helemaal in het teken van bomen, wij
gingen namelijk naar een park toe
waar ze eikenbomen hadden staan van
wel 1200 jaar oud. Het was heel
indrukwekkend om deze bomen van
dichtbij te zien. In dit park hebben
wij ook een “tree-top-walk” gedaan. Bij zo’n wandelroute zijn er allemaal
bruggen gemaakt tussen de bomen door om een heel mooi uitzicht te
krijgen. Deze bruggen waren ongeveer 40 meter hoog, wat echt heel gaaf
was! Later zijn we weer op de grond door het park gelopen, toen liepen we
tussen de herten en de zwijnen (die liepen daar los) en dit was natuurlijk
ook heel mooi.

Op een andere dag zijn wij naar ‘Lake Müritz’
geweest. Hier hebben wij eerst een mooie
wandeling rondom het meer gemaakt. Toen we
eenmaal aankwamen op onze bestemming,
moesten wij in een rij gaan staan voor een
wetsuit, want wij gingen namelijk suppen. Het
suppen was erg leuk, omdat we veel hebben
gelachen, ook hebben we toen veel gezwommen.
Het mooiste moment was toen er 2 visarenden
overvlogen, want deze had ik nog nooit eerder
gezien.

Verder hebben wij het vooral heel gezellig gehad. We hebben veel
voetbalwedstrijden gehouden in de avond en veel binnenspelen gespeeld.
Ook hebben we veel bij het kampvuur gezeten en elkaar nog beter leren
kennen. Op het kamp heb ik weer veel vrienden gemaakt, waarmee ik
tijdens het kamp tot diep in de nacht heb gelachen, ik heb nog steeds veel
contact met deze mensen. Ook vond ik het superleuk om mensen van vorig
jaar weer te zien, want toen was ik ook mee op het internationale kamp.

Al met al heb ik een prachtige week
gehad met iedereen. Ik raad
iedereen van de JR’s aan om ook
aan zo’n kamp deel te nemen, want
je hebt een prachtige week in de
natuur met veel leuke en
inspirerende mensen. Ik zal deze
week nooit meer vergeten.

Daan Zuijdam, Junior Ranger



8

JUNIOR RANGERS

Ontmoeting van de groep JR Dwingelderveld met de JR Drents Friese Wold

We hebben elkaar ontmoet in het Drents Friese Wold. Het is leuk om ook
eens een andere groep Junior Rangers te ontmoeten. Eerst hadden we ruim
tijd om met elkaar te eten, met marshmallows als toetje en te horen en
zien wat zij zoal doen, wat hun gebied is. De bedoeling was dat we de
draaihals en/of de nachtzwaluw zouden horen, of zelfs zien. Daarom
hadden we na de gezellige maaltijd een lange avondwandeling door de Kale
Duinen. Veel gekletst en we maakten natuurlijk veel te veel lawaai. Dus we
hoorden geen draaihals of nachtzwaluw. We hebben het echt nog
geprobeerd, 10 minuten doodstil gezeten op een duin, plus een deel van de
wandeling heel stil gelopen. Maar niks. Dus daarna maar weer gezellig
gekletst met elkaar. Allemaal genoten van deze gezellige avond met elkaar.

Ans Lutgerink, coördinator JR Dwingelderveld

VAN DE BESTUURSTAFEL

Tijdens, voor en ook na de vakantie, houden we als bestuurders vaak
contact via WhatsApp. Er valt toch regelmatig even iets te bespreken, maar
om een moment te vinden, waarop iedereen ook bij elkaar kan komen, is in
deze periode van alle vrije dagen best heel lastig.

Dan is de WhatsApp natuurlijk een prima oplossing. Digitaal vergaderen.
Wie had dat ooit gedacht? Toch helpt het wel om heel snel iets te kunnen
regelen. Het is hartstikke mooi om bij elkaar aan tafel te zitten, maar in
een lange periode, waarin bestuursleden wisselend met vakantie zijn, is het
een uitkomst om het digitaal te regelen. Tijdens de zomervakantie liepen er
nog een aantal aanvragen. Meewerken aan de Trappen, Happen, Stappen
vierdaagse tijdens de kidsdag.

Meehelpen bij de Greenmountaintour, zodat IVN straks een mooi bedrag op
de rekening gestort krijgt. Wij maken daarmee plannen voor een vlonder bij
de vijver in het Steenbergerpark. En wat te denken om in de zomervakantie
een avond te plannen, met diverse partners, om te overleggen over een

http://trappenhappenstappen.nl/nieuws/trappen-happen-en-stappen-rond-hoogeveen.html
http://greenmountaintour.nl/
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Bezige Bijen Burendag. Dat lukt wel al is de helft met vakantie. U ziet het,
het leven van een IVN-er in Hoogeveen staat nooit stil.

Dan heb ik het nog niet eens over de voorbereidingen voor de
Natuurwerkdag, die al in volle gang zijn. Op de eerste donderdag na de
grote vakantie zit het Struunhuus vol met leerkrachten en verzorgen we een
excursie naar de Idylle. Vlinders in de hoofdrol.

Ineens zie ik de eerste paddenstoelen. Herfst…. daar wilden we toch ook
iets mee?

Geniet van de herfst!

Grietje Loof

VEEL SUCCES OP WERK, SCHOOL EN CURSUS!

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

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
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