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H O O G E V E E N

Van de bestuurstafel
Tijdens de laatste bestuursvergadering, 25 april, hebben we

o.a. gesproken over de materialen/apparaten die we bij de

IVN hebben. Voordat we het Struunhuus hadden lagen

materialen bij leden op zolder of in een kast. Zo kwam het

voor dat je eerst langs meerdere adressen moest om de

spullen die je nodig had, voor een activiteit, te halen. Nu

hebben we een gebouw met zolder waar we veel kunnen

bewaren. Er ligt gereedschap maar ook materiaal voor de

meest uiteenlopende activiteiten. Omdat we ook voor

werkgroepen materiaal en apparaten aanschaffen en ook

veel krijgen van leden of via leden wordt het nu tijd dat we

alles goed vastleggen. We zijn hier in het Struunhuus alvast

mee begonnen. Zo wordt het voor bestuur en leden duidelijk

wat allemaal binnen onze vereniging aanwezig is. 

Wil je meehelpen met het in kaart brengen van alles, iedere

vrijdagochtend zijn we in het Struunhuus
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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: www.IVN.nl/hoogeveen

            Facebook: IVN Hoogeveen

            Instagram: Hoogeveenivn

            Mailadres: hoogeveenivn@gmail.com

. 

            Ledenvergadering
Het is bijna zover, de uitgestelde
ledenvergadering. De uitnodigingen gaan deze
week de deur uit. We hopen dat we alle leden
gaan zien, bijna 200 leden!!! Dat is een al een
feestje waard. Tot 19 mei bij partycentrum
Schoonhoven.

             

         Een groen lintje 
Op 20 April kreeg onze vereniging tot onze grote
verrassing een groen lintje uitgereikt door
GroenLinks. Deze wordt uitgereikt aan mensen
of (vrijwilligers) organisaties die zich meer dan
gemiddeld hebben ingezet op het gebied van
klimaat, duurzaamheid of natuur binnen de
gemeente Hoogeveen. Inwoners van Hoogeveen
konden nominaties doorgeven. 
De volgende mooie woorden werden gesproken: 

De vrijwilligers van IVN zetten vol in op herstel
tussen mens en natuur. Zij laten kinderen maar
ook andere generaties kennismaken met natuur
en landschap in eigen omgeving. Alle
vrijwilligers dragen hiermee bij aan een
duurzame samenleving. 

Henny en Ina namen het lintje met de daarbij
behorende oorkonde vol trots, namens alle
vrijwilligers van de afdeling, in ontvangst. 
Wat is het toch mooi dat de inspanning van onze
IVN-afdeling ook gewaardeerd wordt door
inwoners van Hoogeveen.  
De oorkonde gaat een mooi plekje krijgen in het
Struunhuus
. 

F O T O ' S  H A R R Y  V A N  D E R  M E E R
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              Activiteiten in  Mei

  6 mei:  XXL Bellenblaas georganiseerd door

Steenbergerparkleeft in samenwerking met

vrijwilligers van het AZC, IVN en studenten

van de Hanzehogeschool Groningen. Er is

een spelletjes circuit, er worden hapjes

gemaakt door bewoners van het AZC, ijsjes

van Sonneclaer, IVN zorgt voor catering, 

 en Natuurlijk maken we XXL bellen! 

  7 mei: Zaai je mee?

19 mei: Ledenvergadering                   Gevraagd
Tuingereedschap is welkom! We kunnen het
goed gebruiken. Van heggenschaar tot
plantenschepje of ander klein tuingereedschap.
Heb je iets liggen wat niet meer gebruikt wordt
dan ontvangen we dat graag.

Schoteltjes, gebaksbordjes en kleine vorkjes zijn
ook welkom. We houden ons aanbevolen. Ook
hebben we belang bij een staafmixer en/of een
mixer. 

Heb je gereedschap over waar je niets meer mee
doet? Als je even contact met ons op neemt dan
kunnen wij aangeven of we het kunnen
gebruiken of dat we hier al in zijn voorzien. 

            Verhalen van Leden
Wij zijn op zoek naar verhalen voor de
nieuwsbrief. Heb je een mooi verhaal dat je met
ons wilt delen neem dan contact met ons op.
Wij zijn nu bezig met het verhaal achter de
oprichting van de afdeling. In een de volgende
nieuwsbrieven hier meer over. 

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 Zwaluw werkgroep  in de

schijnwerper. 

Ze zijn er weer de zwaluwen. Het is slecht gesteld met de

huiszwaluw algemeen en zo ook in Hoogeveen. Daarom

zijn we maar wat blij dat er toch leden zijn die zich het

lot van deze gezellig kwetterende of gierende vogels

aantrekken. De  werkgroep kan wel uitbreiding

gebruiken. Kijk op onze website  voor het verhaal van de

huiszwaluw in Hoogeveen

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


Groen dak op je plat dak?
Wat is een groen dak?
Een groen dak is niet anders dan een begroeid dak. Dit kan in
verschillende samenstellingen bv. met vetplantjes, bloemen of
kruiden. 
Er zijn veel voordelen aan een groen dak o.a. absorptie
regenwater, verlaging omgevingstemperatuur, isolatie en
warmtewerend in de zomer, schonere lucht, brandwerende laag,
dakbedekking gaat langer mee, absorbeert geluid, zonnepanelen
hebben een grotere opbrengst en nog meer voordelen.
Voor een groen dak kun je in aanmerking komen voor subsidie,
er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo
moet je woonachtig zijn in het gebied van waterschap WDODelta
en met meerdere huishoudens samen voor €1000 tot max.
€10.000 euro groene daken aanleggen. 
Hoveniers Mark en Rik Koekoek zorgen voor de levering en/of
uitvoering van het leggen van groene daken 2022.
Een totaalpakket bestaat uit 3 lagen, een drainagelaag inclusief
worteldoek, een substraat laag en een sedummat. 
Om zoveel mogelijk daken in aanmerking te laten komen is er
gekozen voor lichtgewichtsysteem sedumdak 1-2-3 van
Sedumworld.

Op de website van IVN Hoogeveen vind je meer informatie
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Henny krijgt een koninklijke onderscheiding
Onder grote belangstelling kreeg op 26 april Henny

Hauschild een lintje door burgemeester Loohuis opgespeld

voor het vele vrijwilligerswerk wat Henny bij verscheidene

organisaties en ook individueel doet en heeft gedaan. De

IVN afdeling Hoogeveen was betrokken bij de voordracht

van Henny. Dit lintje is dik verdiend. We feliciteren Henny

van harte met dit lintje (lid in de orde van Oranje Nassau).
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