
BIJVRIENDELIJKE GEMEENTE, HOOGEVEEN  

23 mei, ‘Dag van de Europese verkiezingen’. ‘Waar kiezen we voor?’, Zo stond 

het al te lezen in de vorige nieuwsbrief. En nu een paar maand later is er weer 

te kiezen. En als jullie dit lezen is er gekozen en kijken we misschien wel 

verwachtingsvol uit naar een beter akkoord als het gaat om de zorg voor de 

toekomst van de Aarde, de toekomst voor alles wat leeft.  

 

22 mei, ‘Dag van de Biodiversiteit’ en in Hoogeveen werd in het Zuiderpark 

door wethouder Erik Giethoorn tweemaal een bord uitgereikt. Het ene bord is 

voor het Zuiderpark, hier is het afgelopen jaar keihard gewerkt aan 

biodiversiteit met als doel meer ruimte voor bij en vlinder te creëren. Een wens 

van IVN, maar ook van de buurt zelf. Een wens van Jan Mager die al heel lang in 

deze wijk woont en in hart en nieren Natuurmens is. Hij heeft zich ontzettend 

ingezet voor ‘zijn’ wijk en gehoor gevonden bij de wijkbeheerder. In 

samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe en buurtbewoners is er al heel 

veel moois gerealiseerd. Het andere bord werd in ontvangst genomen door Hero 

Moorlag. Hij is een van de initiatiefnemers van de Idylle in het 

Steenbergerpark.  

 

IVN NIEUWSBRIEF ZOMER 
zomer 2019 

IVN AGENDA:  

12 juni: Compost in een 

vaas. Samenwerking 

Groei&Bloei en IVN. 

Meedoen? Klik op de link 

15 juni: IVN werkt mee 

aan het 

Verbindingsfestival van 

de gemeente Hoogeveen. 

We zijn die dag te vinden 

bij het gemeentehuis. 

Info: Klik op de link  

16 juni: Slootjesdag in 

het Steenbergerpark. 

Meedoen? Klik op de link 

23 juni: Slootjesdag in het 

Sterrenpark, Krakeel. 

Meedoen? Klik op de link 

29 juni: De 

plantenwerkgroep neemt 

je mee naar op excursie 

naar het Woldlakebos. 

Meedoen? Klik op de link 

17 september: Lezing + 

workshop van de 

schedelspecialist. 

Meedoen: klik op de link  

 

 

 

 

 

  

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/compost-in-een-vaas
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/verbindingsfestival
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/slootjesdag-steenbergerpark
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/slootjesdag-sterrenpark-krakeel
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/excursie-naar-het-woldlakebos
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/lezing-schedels-door-de-schedelspecialist-0
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VAN DE BESTUURSTAFEL  

Zoals je misschien weet heeft IVN Hoogeveen sinds haar laatste ledenvergadering 

op 4 maart een nieuw bestuur. Graag neem ik iedereen mee, als kersverse 

voorzitter, waar wij als bestuur mee bezig zijn (geweest). 

Het beste kan ik het omschrijven als een groene ontdekkingsreis want er ligt 

voldoende op onze route. Natuurlijk is deze route deels al uitgestippeld door mijn 

voorganger Grietje Loof. Gelukkig gaat ze soms ook nog mee als reisgids en 

daarvoor zijn wij heel dankbaar! In het interview van de Hoogeveensche Courant 

gaf ik al aan: “het is heel fijn om te zien dat we een hele groep actieve leden 

hebben”. 

Inmiddels heeft het nieuwe bestuur drie vergaderingen gehad en gelukkig treffen 

wij elkaar ook tijdens de verschillende activiteiten binnen IVN Hoogeveen. Immers 

bestuursleden willen elkaar natuurlijk ook leren kennen en gaan we samen plannen 

smeden voor de toekomst van IVN Hoogeveen en haar leden. Natuurlijk willen wij 

als bestuur dit ook met onze leden doen. Dus een keertje aanschuiven bij een 

bestuursvergadering kan gerust! Graag hiervoor contact opnemen met onze 

secretaris Henny Hauschild.  

Naast onze eigen bestuursvergaderingen heb ik al vele avonden besteed aan IVN. 

Bijvoorbeeld ben ik samen met Henny en Tamara naar het regio overleg geweest 

van IVN in Orvelte. Daar heb ik heel veel nieuwe mensen ontmoet uit de regio 

Drenthe. Ik kan er niet om heen draaien maar die avond had ik ook een eenmalige 

ontmoeting met Pieter van der Horst (beheerder van de Veldhoeve). Helaas is 

Pieter op 11 april dodelijk verongelukt. Een groot verlies voor zijn familie en ook 

IVN Drenthe. Veel van onze leden hebben Pieter leren kennen als een betrokken 

man met een groot hart voor mens en natuur.  

De afgelopen en komende tijd wil ik als voorzitter gebruiken om zoveel mogelijk 

mensen en organisaties te leren kennen. Zo ben ik naar het overleg geweest van 

Streekbeheer Hoogeveen. Diverse groepen (voornamelijk uit de dorp) bewoners zijn 

in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe en gemeente Hoogeveen bezig het 

onderhoud en inrichten van het groene landschap in verschillende streken. Vooraf 

aan deze vergadering was er een rondleiding door het belevingsbos van 

Noordscheschut. Een prachtig gebied wat achter het dorp ligt en wat door hele 

groep fanatieke vrijwilligers wordt beheerd. Zeker de moeite waard om te 

bezoeken!  

Ook kan ik melden dat ik namens diverse natuur- en milieuorganisaties (IVN 

Drenthe, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Drenst Landschap zitting zal nemen 

in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen (CRO luchthaven 

Hoogeveen). 

Natuurlijk zijn wij samen met onze vrijwilligers druk met het organiseren van 

activiteiten en ontwikkelingen in het Steenbergenpark zoals bijvoorbeeld onze 

jaarlijkse Slootjesdag op 16 juni. Dit jaar zelfs een editie in Krakeel op 23 juni!  

Graag verwijs ik naar onze website voor alle aankomende activiteiten. 

Met een vriendelijke groet, Frank Snippe, voorzitter IVN Hoogeveen. 

JUNIOR RANGERS EN JEUGD  

Stoppen met jeugdgroepen en alleen losse activiteiten aanbieden heeft 

voordelen maar ook een nadeel. Onze natuurlijke doorstroom van Struners 

uit groep 8 naar de Junior Rangers die naar het voortgezet onderwijs gaan is 

weg. Dat is heel erg jammer want het junior Ranger programma is erg leuk 
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en voor jongeren die van natuur houden wel heel leuk om mee te maken. 

De groep JR Dwingelderveld bestaat momenteel uit ongeveer 16 jongeren. 

De meeste daarvan komen uit Hoogeveen en omgeving. Junior Rangers zijn 

verbonden aan een Nationaal park en laten we dat nu naast de deur 

hebben.  

 

Op 18 mei had de huidige groep Junior Rangers een avond willen 

organiseren voor belangstellenden uit groep 8 of uit het voortgezet 

onderwijs. Willen organiseren. ‘Onze’ jongeren die samen een programma 

willen maken en op die manier kunnen laten zien hoe ontzettend leuk en 

leerzaam het programma is. Meedoen met de Junior Rangers 

Dwingelderveld.  

Het liep even anders. Er was één aanmelding en door ziekte moest die 

verstek laten gaan. Ik bespaar jullie de teleurstelling op de gezichten van 

de groep jongeren die aanwezig was. We hebben desondanks een middag en 

een klein stukje van de avond met elkaar doorgebracht en dat was voor 

iedereen wel een heel leuk samenzijn. Samen houthakken (leren) en vuur 

maken (leren), boodschappen doen en eten maken. Wat is er leuker om dit 

samen te doen. En als de zon ook nog eens tevoorschijn komt en de 

temperaturen aangenaam worden dan kan de dag niet meer stuk. Ze hadden 

een hele lange Junior Ranger dag want in de ochtend starten ze al om 6 uur 

in het Dwingelderveld samen met de groep JR uit het Drents Friese Wold. 

Dat hoort er ook bij, op bezoek bij elkaar en van elkaar leren.  

In september is er nog een herkansing, ik hoop van harte dat ouders en 

jongeren bedenken dat dit leuk is. Leerzaam en leuk. Helemaal als je ook 

een groene opleiding gaat doen. Welkom, iedereen is welkom. Volg onze 

website voor alle info.  

Tekst en foto’s: Grietje Loof, teamlid van de JR Dwingelderveld en als 

oprichter van deze club enorm betrokken.  
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CURSUS NATUUROUDER/ JEUGDBEGELEIDER 

Op dinsdagavond 21 mei zijn er we in het Struunhuus gestart met de cursus 

Natuurouder/ Jeugdbegeleider. Het is een samenwerking met de 

Smederijen van Hoogeveen. Dit omdat de vraag, vanuit organisaties, om 

groene naschoolse activiteiten aan te bieden steeds groter wordt en wij bij 

IVN niet altijd aan de vraag kunnen voldoen. IVN-vrijwilliger zijn betekent 

vaak dat je op veel vlakken al heel actief bent voor de vereniging en daar 

past soms net niets meer bij. De cursus stroomde vol dus wij, het 

cursusteam bestaande uit Marit Stokkentreeff, Bart Pijper en Grietje Loof, 

waren heel blij met de aanmeldingen. Helaas door ziekte, wijziging in werk 

en verhuizing kwamen er ook weer afmeldingen. Iets waar je als cursusteam 

niet direct iets aan kunt doen. Hopelijk kunnen we in het najaar de cursus 

nog eens aanbieden. Onze vraag en die van de Smederijen van Hoogeveen 

blijft nog wel even staan.  
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We zijn gestart met de cursus en nu na 2 lessen kunnen we stellen dat er 

een hele actieve groep ontstaat die veel plezier beleefd aan de lessen. 

Iedere cursist verzorgt een Natuurmoment en dat zijn de 5-minuten 

pareltjes van de cursus. We bieden niet alleen theorie aan maar gaan ook 

naar buiten. Rondom het Struunhuus en in het Steenbergerpark is voldoende 

ruimte voor Natuurbeleven en Natuurspel. Op 6 juli is de laatste lesdag met 

eindopdrachten en sluiten we de cursus af. Heb je belangstelling in een 

cursus Natuurouder/ Jeugdbegeleider en zou je in het najaar mee willen 

doen, aanmelden kan via hoogeveenivn@gmail.com.  

SOORT VAN DE MAAND 

 

Sinds juni 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 juni is het een waterbeestje… hoe kan het ook anders met de 
Slootjesdagen in juni 

 

 

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. 

BJORN OLTHOF 

Hierbij wil ik Henk Derks bedanken voor het doorgeven van de pen.  

Mijn naam is Bjorn Olthof. Ik ben geboren in Borne in het hart van Twente. Hier heb 

ik tot mijn studeren gewoond.  Ik ben bos- en natuurbeheer gaan studeren in Velp 

(Arnhem).  Hierna heb ik een tijdje in Zutphen gewoond tot ik mijn vrouw heb 

ontmoet.  

In 2010 ben ik verhuisd naar Hoogeveen en in 2012 naar de wijk de Weide. Via 

Nldoet ben ik in contact gekomen met IVN Hoogeveen. Ik heb toen meegeholpen 

met de opbouw van de speelnatuur in Steenbergerpark. Voor mij was dit ook een 

goede gelegenheid om ook maar lid te worden van IVN.  In 2019 heb ik besloten om 

mij naast de speelnatuur ook in te zetten van deze mooie vereniging als 

bestuurslid.  

Sinds 2014 ben ik werkzaam in de boomverzorging als specialist en vanaf 2008 bij 

BTL Bomendienst. Hierdoor heb ik al vele bomen in heel Nederland gezien en soms 

zelfs in onze omringende landen. In 2017 heb het hoogst haalbare als opleiding met 

succes afgerond en mag me nu dan ook European Tree Technician noemen.  Door de 

11 jaar ervaring in de bomen ben ik gebombardeerd als boomexpert binnen IVN 

Hoogeveen.  

mailto:hoogeveenivn@gmail.com
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/soort-van-de-maand
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Mijn passies op natuurgebied liggen door mijn werk (hobby) bij bomen. Het mooiste 

vind ik dan ook de oude bomen, vaak in oude binnensteden en of begraafplaatsen. 

Deze bomen hebben een hele geschiedenis meegemaakt. Ook de geschiedenis is 

een interesse die ik heb. Als ik ergens ben wil ik graag een beeld krijgen van de 

geschiedenis van deze plek. Een tip om mooie oude bomen te bekijken die 

weinig zijn aangetast door het snoeien, ga ik graag naar oude 

begraafplaatsen. De oude begraafplaats aan de Zuiderweg is hier een mooi 

voorbeeld van. Sinds een aantal jaren zijn Henk Derks en ik bezig met de 

ijsvogelwand in de Oude Kene. Door verschillende omstandigheden nog niet 

bewoond. We blijven hoop houden.  

Ook de speelnatuur blijft voor mij een interessante ontwikkeling en blijf 

hiervoor betrokken samen met Linda. 

De pen geef ik graag door aan …… Linda Thalen 

VERBINDINGSFESTIVAL 

Vrijwilligers van IVN werken mee aan het Verbindingsfestival dat voor het 

tweede jaar op rij gehouden wordt. Dit keer op 15 juni aanstaande van 11 

tot 16 uur in en rond het gemeentehuis. Rond het thema ‘Energie’ is genoeg 

te doen en IVN staat klaar met mooie activiteiten die alles met energie en 

duurzaamheid te maken hebben. Deze dag wordt ook de film Morgenland 

getoond. De energietransitie eenvoudig uitgelegd in een film. Zo vergroten 

we het bewustzijn over klimaatverandering. Verbinden geeft energie, kom 

je ook?  

DRIE NATUURKOFFERS VOOR HOOGEVEEN 

Voor het IVN Project Grijs Groen & Gelukkig mocht ik de natuurkoffer 

overhandigen aan de activiteitenbegeleidster van Weidesteyn, Femmelien 

Oosterhof, voor de afdeling Psychogeriatrie(dementie). 

https://www.morgenlandfilm.nl/
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Op de PG-afdeling ben ik nu 1,5 jaar actief als GEES. Om de week verzorg ik 

samen met Cora een groene middag op één van de 5 woongroepen. 

De Inhoud van de natuurkoffer kan hiervoor gebruikt worden, natuurlijk met 

aanvulling vanuit de natuur. 

In de koffer zitten onder andere twee boeken met voorbeelden en ideeën. 

 

Ook onze IVN-afdeling heeft 2 natuurkoffers ontvangen. We kunnen hiermee 

oudere mensen een leuk natuurmoment bezorgen. Heb je ook affiniteit met 

ouderen? En wil je ook natuur naar de ouderen brengen? De koffer kun je bij 

ons lenen. Stuur even een mailtje naar de secretaris.  

Op 20 juni is er in Orvelte een inspiratiemiddag Natuur & Gezondheid. Heb 

je belangstelling? Meld je aan op voor deze leuke middag via deze link 

GEES (Henny Hauschild) 

https://www.ivn.nl/provincie/drenthe/activiteiten/inspiratiemiddag-natuur-en-gezondheid
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MAATSCHAPPELIJKE STAGE BIJ IVN 

Hallo, ik ben Levy en ik ben 14 jaar oud. Ik woon in Hoogeveen en zit op het 
Greijdanus College in Zwolle, VWO-3. 

Voor school kreeg ik de opdracht een maatschappelijke stage te doen. Dat 
houdt in dat je 20 uur aan vrijwilligerswerk gaat doen. De natuur vind ik 
mooi, dus bedacht ik iets met de natuur te doen. Toen ik daarop zocht op 
het internet kwam ik IVN Hoogeveen tegen, dat leek mij een leuke plek om 
mijn maatschappelijke stage te doen. Ik stuurde een mail naar IVN 
Hoogeveen, die werd enthousiast beantwoord door Grietje Loof. Zij heeft 
mij begeleid en samen met mij bedacht wat ik zou kunnen doen bij IVN. 

De eerste activiteit waar ik aan meedeed was de activiteit ‘vogels in de 
winter’ eind januari. We hingen vogelhuisjes op in eikenbomen in het 
Steenbergerpark, zodat daar vogels in komen die de eikenprocessierups 
opeten.  

Begin februari heb ik meegedaan met de Junior Rangers op hun 
adoptieterrein van het Dwingelderveld. We gingen toen takken weghalen 
die in de weg stonden voor de jeneverbesstruiken. Dat vond ik erg leuk om 

te doen. Na afloop 
aten we 
zelfgemaakte 
soep.  

Begin maart heb ik 
voor ringslangen 
broeihopen 
omgezet, zodat ze 

weer ruimte 
genoeg hebben 
voor het nieuwe 
broedseizoen. Het 
was wel veel 
graafwerk, maar 
dat was wel leuk 
om te doen. 16 
maart ging ik met 
Henk Derks en 

Jörgen Zuijdam naar het Spaarbankbos, daar hebben we met kinderen van 
scouting vogelhuisjes opgehangen. Daar leerde ik kinderen van scouting 

kennen en dat was wel gezellig. 

In mei heb ik nog twee activiteiten gedaan: ik ben met een groep onder 
leiding van Henk Derks op vogelexcursie gegaan aan de Krakeelsedijk, wat 
heel mooi en leerzaam was. Ik ken al aardig wat vogels omdat ik geregeld 
met m’n vader op stap ga, maar ik heb toen nieuwe vogelsoorten leren 
kennen tijdens de wandeling, zoals de Zwartkop en de Kleine Karekiet, die 
ik al wel eens had gehoord, maar nu ook heb gezien. Als laatste activiteit 
ging ik met een groep onder leiding van Bart Pijper naar het Oude Diep toe 
in Stuifzand. Daar leerden we meer over het Oude Diep en zagen we ook 
dieren zoals kikkers en libellen. Ik heb genoten van de wandeling. 

De activiteiten waren erg leuk en leerzaam om te doen, het was fijn om de 

maatschappelijke stage te doen bij IVN Hoogeveen. Alle begeleiders en ook 
natuurlijk vooral ook Grietje bedankt! 

Hartelijke groet van Levy 
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En jij ook bedankt Levy, erg leuk dat je op deze manier met zoveel 
verschillende natuurdingen kennis hebt kunnen maken. We hopen je vaker 
te zien!  

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. Gewone oeverlibel, Steenbergerpark 

SUBSIDIEREGELING VOOR GROENE BURGERINTIATIEVEN 

De provincie Drenthe wil inwoners van Drenthe aanmoedigen om mee te 
helpen de omgeving meer bij- en vlindervriendelijk te maken. Daarom kan 

binnenkort gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling groene 
bewonersinitiatieven Drenthe. 

Inwoners van Drenthe kunnen een subsidie aanvragen uit een pot van totaal 
20.000 euro per jaar (in 2019, 2020 en 2021) voor maatregelen in het 
openbaar groen. Denk daarbij aan het omvormen van een gazon naar een 
bloemrijk grasland, het maken van bijenhotels of herstellen van 
landschapselementen. Het uitvoeren van zulke initiatieven moet altijd in 
overleg met de eigenaar van de grond (meestal de gemeente). 

Gedeputeerde Henk Jumelet: ‘Het zou mooi zijn als er initiatieven gedaan 
worden in groepsverband, bijvoorbeeld door een straat of door een buurt- 
of dorpsvereniging. Samen de handen uit de mouwen steken en daarmee de 
eigen omgeving mooier maken én de biodiversiteit verbeteren. Op deze 
manier kun je elkaar ervan bewust maken dat alle kleine beetjes helpen.’ 
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Aanleiding voor het instellen van deze subsidieregeling is de uitvoering van 
de motie Boerenlandvlinders in juni 2017. Daarin gaven Provinciale Staten 
uiting aan hun ongerustheid over de neergang van de biodiversiteit in het 
landelijk gebied, vooral die voor bijen, vlinders en andere insecten. Uit 
onderzoek is gebleken dat het aantal insecten snel afneemt doordat er te 
weinig goed leefgebied is. Samen met de gemeenten, de waterschappen en 

groene organisaties werkt de provincie aan maatregelen om deze 
achteruitgang te stoppen. Een goed voorbeeld hiervan is het 
natuurvriendelijk beheren van bermen en oevers. 

Met deze nieuwe subsidieregeling kunnen nu ook inwoners hieraan een 

steentje bijdragen. Aanvragen van subsidie door inwoners van Drenthe kan 
vanaf maart via de website van de Provincie Drenthe. 

WERKGROEP PR  

In deze nieuwsbrief start de werkgroep Pr met de aftrap. Wat is de 

bedoeling? Leren van elkaar en eens kijken of we nieuwe actieve 

vrijwilligers kunnen betrekken bij onze werkgroepen. Alle werkgroepen zijn 

hier te vinden. Zoals je kunt zien, er zijn heel veel werkgroepen en elke 

werkgroep beslaat een ander NATUURgebied. Om alles ook in de spotlights 

te krijgen bij de inwoners van Hoogeveen en ver daarbuiten is een 

werkgroep die daarvoor zorgt echt niet overbodig. Het is best een klus om 

iedereen die we willen bereiken ook daadwerkelijk ‘te pakken’ met een 

stuk(je) tekst, een flyer, foto of poster. Hero Moorlag schrijft elke week 

voor de pagina Groen en Doen in de Hoogeveensche courant. Op die pagina 

heeft Grietje Loof ook eens per maand ruimte. Daar waar Hero vaak 

inspeelt op het natuurnieuws van dat moment, schrijft Grietje vooral haar 

persoonlijke natuurbelevenissen. Samen met Annemieke Blokzijl houdt 

Grietje ook de website ‘up to date’. Want een goed onderhouden website is 

belangrijk. Op die manier komen mensen terug naar de website om het 

nieuws te lezen of zich aan te melden voor een activiteit. Verslagen, 

waarnemingen, activiteiten, nieuws, er is van alles te vinden. Ook maken 

we iedere maand ruimte voor de ‘soort van de maand’. Hiervoor wordt een 

plan gemaakt, welke soort staat welke maand centraal en waarom. Elke 

maand komt de vooraankondiging in het Torentje. Bereiken we daarmee 

een nieuw publiek, we weten het niet. PR is belangrijk, Natuur is belangrijk 

en wij brengen het samen op die plekken waar we hopen het brede publiek 

te treffen. Annemieke zorgt voor de persberichten.  

Vind jij schrijven leuk, of ben je natuurfotograaf en kun je bij een foto een 

leuk stukje schrijven, wij zoeken jou!  

De nieuwsbrief kwam de afgelopen tijd onregelmatig uit. Wij gaan kijken 

om daar meer structuur in aan te brengen. Misschien wil je meedenken of 

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
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meeschrijven, wij horen het graag. Eigenlijk zijn we gewoon op zoek naar 

versterking. Schrijf je graag? Help ons dan aan leuk Natuurnieuws.  

Posters voor grotere activiteiten worden ontworpen door Desirée Boom. 

Vooral de posters voor de jaarlijkse Slootjesdag worden al aardig herkent 

door iedereen. Ook dat is natuurlijk belangrijk.  

 

Op de deur van het Struunhuus is het bord belangrijk. Het zorgt ervoor dat 

mensen ons gemakkelijker kunnen vinden. Wij willen natuurlijk heel graag 

veel vaker de deuren van het Struunhuus open maar ook hier hebben we 

mensen voor nodig. Nu zijn we op de vrijdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 

uur open en we merken dat mensen dit fijn vinden. Al is het alleen al omdat 

we ook uitgifte punt voor pmd-zakken zijn. Het is op de vrijdagmiddag vaak 
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wel een gezellige boel. Vanuit ‘Aan de slag’ komen er ook mensen uit het 

AZC ons helpen.  

Een goedlopende website, regelmatig stukjes in de krant, de nieuwsbrief, 

het jaarverslag, posters, flyers, lezingen, excursies, cursussen. Een 

bezoekje aan Radio Hoogeveen of opnames voor het programma Roeg van 

RTV-Drenthe. De PR-werkgroep timmert aan de weg.  

SLOOTJESDAG  

Dit jaar niet één maar wel twee keer een Slootjesdag. Op 16 juni in het. 

Steenbergerpark en een week later in Krakeel. Alle ingrediënten die we 

nodig hebben zijn aanwezig…. en we hopen op heel veel bezoekers, klein en 

groot. Iedereen is van harte welkom. Aanmelden kan via onze website.  

 
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 
Grietje Loof, Hero Moorlag 

 

Bereikbaar via:  

Website IVN Hoogeveen 
IVN twitter 
IVN Facebook 
IVN instagram 
 
Mail: hoogeveenivn@gmail.com 
 
Foto’s door Bjorn Olthof, Grietje 
Loof, Hero Moorlag, Bart Pijper, 
Joop Verburg 

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