
 

 

Voor in de agenda: 
 

De zomer doet z’n intrede 
Op het moment van schrijven zit ik nog met de gedachten bij 
de warme trui, maar ik hoop dat tegen de tijd dat deze 
nieuwsbrief klaar is, de warme trui is gewassen en samen met 
de andere winterkleren is opgeruimd. Tot het einde van het 
jaar het liefst, ik heb er nu lang genoeg in gelopen. Juni, een 
prachtige maand om erop uit te gaan, als voorproefje op de 
vakantie maanden die gaan komen. Kijk eens in de IVN 
agenda, misschien zit er iets leuks bij. Wat te denken van alle 
natuurlessen bij Punt H. Hoe dat komt…. Lees verder 

Zomerbloemen 
7 juni 

Slootjesdag 
12 juni  
Wie kan er als de 
beste schaatsen in 
de zomer. Kom op 
watersafari!  

Open dag 
3 september 

IVN werkgroepen 
presenteren zich 
tijdens de open dag 
bij het Struunhuus. 

IVN  nieuwsbrief 
Juni  

Z O M E R  2 0 1 6  

Agenda 
Wat staat er in juni in de agenda:  

01 juni: Natuurles in Punt H. Word jij 
de slootjesexpert in Hoogeveen.  

04 juni: Fietsexcursie bermen en hun 
onderhoud. 

07 juni: Zomerbloemen op de dijk. 

08 juni: Natuurles in Punt H over 
vogels. 

10 juni: De opening van de Idylle in 
Zuidwolde. Zie voor info: 
http://natuurverenigingzuidwolde.nl/
agenda.html  

12 juni: Slootjesdag in het 
Steenbergerpark. 

14 juni: Cursus ‘waar wij wonen’ 
thema: vlinders en libellen. 

15 juni: Natuurles in Punt H. Thema: 
Uilenballen pluizen.  

21 juni: Excursie Junner Koeland. 

22 juni: Natuurles in Punt H. Thema: 
Zaadbommen maken.  

29 juni: Natuurles in Punt H. Thema: 
Modderdag. 

03 juli: Picknick in het Park. 

03 juli: Op ontdekkingsreis naar 
eetbaar groen. 

 

Excursie: 
Zomerbloemen op 
de dijk, wandel je 
mee? 
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In de etalage 
Punt H aan de Hoofdstraat is een modern 

informatiecentrum voor toeristen maar ook voor 
de inwoners van Hoogeveen. 

Streekproducten 
Er worden streekproducten verkocht en men kan 
natuurlijk heel veel info halen over alle activiteiten 
die in Hoogeveen en omgeving worden gehouden. Er 
is het afgelopen jaar vooral nagedacht over het 
inpassen van thema’s die te maken hebben met 
activiteiten die Hoogeveen te bieden heeft. 

Vraag op het bordje 

Salpi Yousouf, medewerkster van Punt H, richtte zich 
tot IVN met de vraag of wij in de periode van 1 juni 
tot 18 juli de etalage willen vullen en misschien wel 
‘iets’ willen organiseren in Punt H. Ook groen wordt 
gewaardeerd 

Natuurlessen aanbieden: 
En zo komt het dus dat wij in de maand juni en juli, tot 
de zomervakantie begint, ook workshops geven in het 
centrum van Hoogeveen. Het zijn met name de 
woensdagmiddagen dat we aanwezig zijn. Maar mocht 
er onder u belangstelling zijn om ook iets moois te delen 
met de bezoekers die naar Punt H komen, dan is dat 
altijd mogelijk.  
 
Wij gaan samen met de gemeente Hoogeveen nog een 
stapje verder…..  

De schoonste winkelstraat, het schoonste centrum. 

De gemeente Hoogeveen worstelt met het probleem 
van zwerfafval. Daar zijn ze niet de enige in want heel 
veel steden zetten daar extra actie op omdat het soms 
de spuigaten uitloopt. Iedereen weet het, in een schoon 
park is het heerlijk toeven, in een schoon 
winkelcentrum is het heerlijk winkelen. 
http://www.hoogeveenpakthetop.nl/   

We gaan zwerfafval samen onder de aandacht brengen!  

Ook in Punt H. 
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Juni, een bruisende maand 

de Slootjesdag. Een activiteit voor het hele gezin 

om met elkaar te gaan onderzoeken wat er 
allemaal in de vijver groeit, bloeit en leeft. En 

natuurlijk zijn er ook nog andere leuke dingen te 
doen. Wat dacht je van een spannend tochtje op 

een vlot, of een geschilderde kikker op je wang. 

Mis het niet.  

Er staan nog aantal leuke activiteiten in de agenda 
deze maand en we zijn alweer druk bezig om voor 

het nieuwe seizoen weer een volle agenda te 
maken. Te starten op 3 september met de open 

dag. Daar presenteren de IVN werkgroepen zich en 
daar verwachten we jullie allemaal, om kennis te 

maken, mee te doen en vooral voor de 
gezelligheid. Mis het niet. 

Onze IVN-afdeling = Bonen=ambassadeur 
Tuinbonenomelet met groene aspergepuntjes 

150 gr fijne tuinboontjes 
(diepvries, pak a 300g) 
1 schaaltjes groene 
aspergetips (100gr) 
6 eieren 
150 ml volle melk 
2 eetlepels bloem 
74 g geraspte kaas 
15 gr verse dille 
 
 
 
bakblik 20x20 

Oven verwarmen op 200C. Tuinboontjes in 
kokend water met zout 5 min. koken. Na 2 min. 
aspergetips toevoegen en meekoken. Groenten 
afgieten en met koud water afspoelen. 
Tuinboontjes dubbeldoppen. Met mesje inkepen 
en boontje uit het grijze velletje drukken. Eieren, 
melk en bloem loskloppen. Kaas, dille en 
tuinboontjes erdoor roeren. Op smaak maken 
met zout en peper.  Eimengsel in bakblik 
schenken en in de midden van de oven schuiven. 
Omelet 20-25 min bakken, tot ei gestold is. 
Snijplank op bakblik leggen en samen omkeren. 
Omelet voorzichtig op snijplank laten glijden. In 
blokken snijden en garneren met aspergetips. 
Direct, of lauwwarm serveren. Of tot gebruik in 
de koelkast zetten. Eet smakelijk. 

Het is in deze maand een jaar geleden dat er een 
convenant is getekend tussen Vlinderstichting, 

Gemeente, Imkervereniging de Heidebloem en IVN 
om een idylle te realiseren in het Steenbergerpark. 
We zijn een jaar en heel veel overleg verder. Het 

Terra College uit Meppel heeft het afgelopen jaar 
geprobeerd een goed en gedegen plan op tafel te 

leggen welke uitgevoerd kan worden. Hiermee gaan 
ze in september beginnen en omdat het project 

Idylle van de Vlinderstichting dit jaar afgerond moet 
worden moet er ook dit jaar een officiële opening 

komen. We gaan dat doen op 5 november, de 
Natuurwerkdag. Hoe het eruit gaat zien en wanneer 

de openingshandeling wordt verricht, dat is nog niet 
bekend. Wordt vervolgd.                                                    

Wat we voor de derde keer gaan houden in juni is 
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Kriebelbeestjes vangen…  

Met de natuurkenners op stap.  
Zaterdagmiddag 14 mei, gingen de natuurkenners op 
stap voor een lesje ‘hoe vang ik het beste een 
kriebelbeestje’. Mark Tuit verzorgt deze activiteit al 
heel wat jaren en dat doet hij met verve en goed 
voorbereid. Meer dan 24 uur eerder vertrekt Mark 
naar een prachtige plek in het bos en zet valletjes om 
op die manier kriebelbeestjes te vangen. Gelukkig 
hoeft Mark niet in het bos te slapen.  

Kriebelbeestjes vangen doe je zo!  

De natuurkenners leren alleen de beste manieren om 
kriebelbeestjes te vangen en als Mark het verhaal erbij 
vertelt dan worden ze allemaal nog fanatieker. De 
aquaria vullen zich al snel met duizendpoten, 
pissebedden, mieren en ander gespuis. Als je nog 
geen jeuk hebt dan zou je het er spontaan van krijgen. 
Tijdens de zoektocht naar de vallen ontdekt een van 
de ouders dat er een adder ligt te zonnen. 

Adder gespot 

Adders houden niet van kindergeweld, die was 
weggekropen voor iedereen deze gezien had. 
Waakzaamheid geboden dus. Loslopende tijgers in 
Friesland en een adder naast het wandelpad, ik weet 
niet wat gevaarlijker is. Toch gaat alles goed en is 
zelfs de loopkever die zich helemaal ‘dood’ hield in 
goede gezondheid losgelaten nadat we natuurlijk 
eerst alle beestjes hadden bekeken.  

Boerenzwaluw tellen!  

De Boerenzwaluw nestelt in het hele land. Weet jij waar 
de nesten zitten? Geef deze dan door tussen 20 mei en 15 
juni. 
Dankzij voorgaande tellingen weten we dat het aantal 
broedparen in Nederland sinds begin jaren negentig weer 
licht stijgt. Goed nieuws dus! Door de telling voort te 
zetten, houden we een vinger aan de pols en komen we 
nog meer te weten over de boerenzwaluw.   
http://tuintelling.nl/evenementen/boerenzwaluwnestent
elling 
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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. Daarvoor is er ook 
de nieuwsbrief. We willen het graag delen met iedereen met 
een hart voor de natuur.  

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 
Werkgroepspeelnatuur: Dette Boiten 
Vogelwerkgroep: Gert Olthof 
Gierzwaluw: Henk Derks 
Kerkuilen: Freddy Mager 
Steenuilen: Geert Komduur 
Huiszwaluwen: Janny Timmerman, Gert Olthof 
PR: Annemieke Blokzijl 
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