
 

 

Voor in de agenda: 

 

 
Een nieuwsbrief voor de maanden juli en augustus. Ook als 

bestuur maken we even pas op de plaats en gaan we het iets 

rustiger aan doen. Alhoewel, schijn bedriegt, we zijn toch al 

bezig met de organisatie rondom de Open dag op 3 

september, de start van alle jeugdactiviteiten. En natuurlijk 

zijn we iedere week op de vrijdagmiddag te vinden in het 

Struunhuus. We verdelen de vrijdagen met elkaar en zo 

kunnen we iedereen te woord staan, samen een kopje 

theedrinken of een babbeltje maken over IVN en alles wat we 

doen.  

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie. 

Vleermuis 

27 augustus 

Open dag 

3 september 
IVN-werkgroepen  

presenteren zich 

tijdens de open dag 

bij het Struunhuus. 

Kudde 

2 t/11 september 
Natuur-theater-

voorstelling Kudde 

in NP 

Dwingelderveld.  

IVN  nieuwsbrief 
Juli/Augustus  

Z O M E R  2 0 1 6  

Agenda 
Wat staat er in juli en augustus in de 

agenda:  

01 juli: Schoonmaakactie in het Park! 

Aanmelden kan hier. 

01 juli: Reeënwissel. Info vind je hier.  

03 juli: Picknick in het Steenbergerpark  

08 juli: Nachtvlinders kijken. Info vind je 

hier. 

08 juli: Reeënwissel. Info vind je hier. 

15 juli: Reeënwissel. Info vind je hier. 

16 juli: Vlinder en libellen excursie. 

Aanmelden kan hier. 

05 augustus: Nachtvlinders kijken. Info 

vind je hier. 

21 augustus: Daar pluk je de vruchten van. 

Info vind je hier. 

27 augustus: Nacht van de Vleermuis, 

Struunhuus. Aanmelden kan hier. 

28 augustus: Daar pluk je de vruchten van. 

Aanmelden kan hier 

03 september: IVN Open Dag in het 

Steenbergerpark.  

03 september: Start jeugdactiviteiten. 

Aanmelden voor jeugdlidmaatschap kan 

hier 

28 september: Infoavond over de nieuwe 

natuurgidsenopleiding. Info vind je hier. 

 

 

De nacht van de 

Vleermuis in het 

Steenbergerpark. 

Start 20:30 

https://www.supportervanschoon.nl/acties-in-de-buurt/#!31902/picknicken-in-een-schoon-park/
https://www.ivn.nl/afdeling/westerveld/activiteiten/activiteiten
http://www.natuurverenigingzuidwolde.nl/agenda.html
https://www.ivn.nl/afdeling/westerveld/activiteiten/activiteiten
https://www.ivn.nl/afdeling/westerveld/activiteiten/activiteiten
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/vlinder-libellen-excursie
http://www.natuurverenigingzuidwolde.nl/agenda.html
https://www.ivn.nl/afdeling/westerveld/activiteiten/activiteiten
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/de-nacht-van-de-vleermuis-0
https://www.ivn.nl/afdeling/westerveld/activiteiten/activiteiten
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/aanmeldformulier-jeugdgroepen
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/informatieavond-natuurgidsenopleiding-zuidwest-drenthe
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Zomerbloemen  
Op 7 juni kwam een groep mensen bij elkaar om 

samen te gaan kijken naar de zomerbloemen op 

de dijk.  

Op de Dijk 

Het was een heerlijk warme avond in juni toen we 
met een groepje belangstellenden en onze gids 

Freddy Mager de dijk bij de Erflanden op klauterden 
om daar naar de plantjes te kijken. 

Wat een planten en veel grassen staan daar. In totaal 
met de wandeling onderlangs de dijk ongeveer 80 

soorten geteld en een aantal soorten niet op naam 
gebracht. 

 

Tachtig soorten 

Freddy legde uit omdat het toch wel moeilijk is al die 

planten te herkennen, dat het belangrijk is dat je eerst 
de familie namen weet, dan wordt het al 

gemakkelijker ze op te zoeken in een boekje. 

 
Omdat de meesten van het groepje niet wisten dat er 

ook in de Weide meerdere plaatsen zijn waar 

orchideeën groeien zijn we daar ook nog gaan kijken. 

Het was een mooie en leerzame avond. 

Tekst en foto’s: Henny Bisperink 

 

Kleintjes das 

Het is erg leuk om de bevindingen van de 

dassenwerkgroep leden te volgen. Vooral de eerste 

foto’s die voorbijkomen als de jonge dassen zich voor 

het eerst laten zien. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. 

Op die manier kunnen de tellingen in kaart gebracht 

worden.  

Frits Kruizenga heeft de jonge dassen wel heel mooi 

vastgelegd.  
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In de Etalage 
een heerlijk werkje en de verwondering is groot als 

er werkelijk in iedere uilenbal één schedeltje of 

soms twee tevoorschijn komt. ‘Wat eten uilen veel 

muizen’. Een week later zaten we buiten en de 

kinderen hadden een emmertje met klei, potgrond, 

een beetje water en een ‘snufje’ bloemenzaad. Zij 

maakten zaadbommen om voor een explosie aan 

bloemen te zorgen. Zo maken we samen de aarde 

een beetje mooier.  

Op 18 juli verdwijnen de IVN-zaken weer uit de 

etalage en mogen we nog een keertje inrichten, 

maar dan is het thema zomer en vakantie…  

We zijn er dan ook wel aan toe denken we. 

 

Onze IVN-afdeling = Bonen-ambassadeur 

Zwarte bonensalade met feta 

2 personen: 

1 courgette 

400 gr zwarte bonen 

1 teen knoflook 

2 el olijfolie 

½ citroen 

10 gr platte peterselie 

75 gr feta 

40 gr rucola 

75 gr wortel 

Snij de courgette in plakken en de teen knoflook 

fijn. Verhit de olie in een koekenpan en bak de 

courgette, knoflook en peper op middelhoog 

vuur. Schep regelmatig om. 

De zwarte bonen in een vergiet, spoel het af, goed 

uit laten lekken. 

Rasp de gele schil van de citroen en pers de helft 

uit. Klop van 1 el citroensap, 3 el olijfolie, peper 

en eventueel zout een dressing. Snijd de platte 

peterselie fijn en de rucola grof. Verkruimel de 

feta. Meng de bonen met de wortel (julienne), 

peterselie, rucola, feta en de dressing op een 

platte schaal. Schep de courgette om met de 

citroenrasp en verdeel over de bonensalade.  

 

Eet smakelijk 

Hoe gaat het in de Etalage in Punt H?  

Dat is een bijzondere ervaring. We komen tijdens 

bezoekjes altijd in gesprek met de dames die Punt H 

runnen. Vrijwilligers net zoals wij vrijwilligers zijn. 

Zij zijn aanwezig wanneer wij er niet zijn. En 

komen steeds in gesprek met mensen die wel iets 

meer willen weten. Er zijn dan ook leuke 

gesprekken, er is veel uit te leggen en ze zijn 

helemaal enthousiast als er kinderen binnenkomen 

die voorzichtig met de handen in de voelkist gaan 

om te ontdekken wat er verstopt ligt. De dames van 

Punt H vertellen het aan ons en als we vragen of ze 

het zelf al geprobeerd hebben dan is het ‘Nee’. De 

angst zit er goed in. (Natuurlijk lachen we erom.) 

De eerste twee workshops die we op de 

woensdagmiddag gaven trokken weinig publiek, 

maar toen we aan het uilenballen pluizen begonnen 

kwamen ze tevoorschijn, de pluiskinderen. Het is 
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Waterbeestjes vangen…  

Een familiefeestje langs de waterkant  
Zondagmiddag 12 juni was er voor de derde keer de 

Slootjesdag. Er waren dit jaar meer dan 100 IVN- 

afdelingen die meededen aan deze leuke activiteit. 

Elke afdeling vult het anders in, maar het grote doel 

is natuurlijk om kinderen en hun ouders en 

grootouders te laten genieten van alle moois in en 

langs de waterkant.  

Kletspoot  

Onze jeugdgroep de Struners mocht de handen flink 

uit de mouwen steken om de vlotten in elkaar te 

zetten. Toen dat eenmaal gedaan was werd er naar 

hartenlust gedobberd in de vijver. Langs de waterkant 

en zelfs op een vlot was Eva Flendrie aanwezig om in 

opdracht van Natuur en Milieufederatie Drenthe 

foto’s te maken van een van onze jeugdactiviteiten. 

Dat werd dit waterspektakel waarbij een van de 

opdrachten ‘Haal een Kletspoot’. 

Maar wat is het? 

Bij het aanmelden kregen ze een briefje met daarop 

alle activiteiten. Leuk, waterbeestjes zoeken, vlot 

varen, hoe vang ik een kikker en haal een kletspoot. 

‘Mag ik wat vragen’, was het dan. ‘Wat is een 

kletspoot.’ Na de uitleg was het wel heel duidelijk…. 

sommigen volgden de instructies helemaal op en 

gingen zelfs een stukje verder. Zoiets als ‘er zat geen 

droge draad meer aan’.   

De roep om meer…..   

‘Leuk, leuk, wat is dit leuk, dit moeten jullie vaker 

doen’. Altijd leuk om te horen natuurlijk. Al die blije 
kinderen die zich eindeloos vermaken. Daarom doen 

we het natuurlijk ook. Deze herinnering blijft. 
Voor 2017 staat het weer op het programma en 
wel op zondagmiddag 11 juni. Noteer maar in de 

agenda. Wij maken er weer een feestje van.  
Kijk bij: foto's Slootjesdag 2016 

http://defotoweek.nl/de-straat-van-eva-flendrie_drenthe
https://photos.google.com/share/AF1QipOiqp6T8Qf_sGNGbdMIDJNudWY1q9P4KePOkLg9jgNcgFt7KWbvnGJ8rQrrQMda-w?key=bE9ONTEwc0ZGdS1uRnEzclNOLVVINmQxa01aZ3JR
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Op 3 september, tijdens de open dag, starten 

ook de jeugdactiviteiten van het nieuwe 

schooljaar.  

Het thema dit keer is: Natuurkunst.   

We hebben plaats voor nieuwe jeugdleden, uit 

groep 5, groep 6, groep 7/8 en als je natuur 

helemaal te gek vindt en het sluit bijvoorbeeld 

aan bij de school die je kiest na de basisschool 

dan kun je meedoen met het Junior Ranger 

programma.  

Voor alles groepen hebben we een speciaal 

aanmeldformulier, je vindt het hier: 

Aanmeldformulier-Jeugdleden   

 

Wees er snel bij, we hebben beperkt plaats 

voor een vaste groep die 7 tot 10 x per jaar 

mee kan doen aan een activiteit met 

begeleiding.  

Wij vragen aan ieder lid om dit ook door te 

geven aan kinderen die geïnteresseerd zijn in 

natuur en alles wat daarbij hoort.  

 

 

Scharrelkids gezocht 

29 juni, de eerste kinderen melden zich rond half 2 bij 

Punt H en als om 2 uur wethouder Gert Vos ook is 
gearriveerd gaan we beginnen. De BIJ in de hoofdrol 

en wij willen ervoor zorgen dat die ook in onze eigen 
tuin in de hoofdrol komt. We gaan op modderdag 

natuurlijk ook even kliederen en dat doen we met 
leem. We twijnen een mooie draad, bevestigen die 
aan een bloempot, vullen die half met leem en daar 

steken we stukjes riet in. Hang dit op een luwe, 
zonnige plek en dan maar hopen dat de bijtjes dit een 

geschikt huisje vinden.  

De laatste workshop in Punt H 

Wist u dat? 

Op 10 juli organiseert onze Hoogeveense 
Bijenvereniging ook de Open Imkerijdag.  

Vanaf 10:00 uur kun je terecht.  
Kijk op de website voor meer informatie  

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/aanmeldformulier-jeugdgroepen
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/aanmeldformulier-jeugdgroepen
http://www.heidebloem-hoogeveen.nl/index.htm
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Kudde, een natuurtheatervoorstelling in het Dwingelderveld. 

Wij maken graag reclame voor deze bijzondere theatervoorstelling met ons Drents Heideschaap in de hoofdrol   



 

 

7 

NIEUWSBRIEF 

 

ZOMER 2016 

 

http://www.kudde.org 

 

http://www.kudde.org/
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De poster voor de open dag zoals die overal komt te hangen. Zegt het voort, geef het door. De eerste zaterdag na de 

grote vakantie!!! Open dag bij IVN in het Steenbergerpark. We starten met de leukste jeugdactiviteiten en 

werkgroepen presenteren zich. Je kunt tegen een kleine vergoeding een nestkastje maken en nog veel meer leuks 

beleven.   
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Weetje: 

 
Stichting Specsavers Steunt, misschien heb je ook wel meegestemd vorig jaar om er voor te zorgen 

dat ze gaan sparen voor IVN. We streden om de eerste plaats en die werd uiteindelijk gewonnen 
door de Sterrenhoeve. Nu heeft het bestuur van de Sterrenhoeve aangegeven dat ze gingen sluiten 

en inmiddels spaart Specsavers voor IVN.  

Weetje: 
 

De werkgroep Speelnatuur heeft 
samen met vrijwilligers van de 

kinderboerderij de Beestenbult 
tijdens NL doet allerlei 

werkzaamheden verricht in het 
Steenbergerpark om ervoor te 

zorgen dat de route tussen de 
Beestenbult en het IVN Struunhuus 

een leuk Struunpad wordt. De blije 
kabouterpaaltjes staan nu langs de 

route en het bord “Struunpad” 

komt er ook bij.  

Weetje: 
 

Op 5 november, komt burgemeester 
Loohuis naar het Steenbergerpark 

om de Idylle te openen. Dat er nog 
heel veel moet gebeuren dat is 

duidelijk. Achter de schermen werkt 
het idylle team hard aan de plannen. 

De studenten van Terra Meppel 
starten in september met het 

grondwerk. En we hopen tijdens de 
natuurwerkdag, dit jaar dus op 5 
november, te kunnen zaaien en 

planten. Doe je mee? Vast wel, alle 
leden worden zeker verwacht bij dit 

bijzondere gebeuren.  

Weetje: 
 

Op 28 september is de informatieavond voor de 
nieuwe natuurgidsenopleiding. Voor IVN de 

allereerste keer dat deze wordt gegeven! 
Belangstelling maar nog aan het twijfelen? Kom 

naar de infoavond. Kijk op de website. 
 

Weetje:  

 
2 en 3 juli is het Junior Ranger kamp en dan 
hebben we na 1 jaar samenwerken aan het JR-

programma 12 gecertificeerde Junior Rangers! We 
zijn er maar wat trots op. Dit is een prachtig 

natuurprogramma voor jongeren op het 
voortgezet onderwijs. 

Wij wensen Daan, Daphne, Serina, Erik, Edgar, 
Liefke, Kevin, Romy, Splinter, Deidre, Maaike en 

Jasmijn succes met de eindpresentaties. 

http://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl/
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/cursus/natuurgidsenopleiding-2017


 

 

 

We kunnen wel wat hulp en materiaal gebruiken:  

ZOMER 2016 NIEUWSBRIEF 

Materiaal gezocht:  

Uilenballen, wie weet ze te liggen en neemt ze mee voor ons? 

Veren, alle soorten en maten. 

Zaaddozen, het is nu tijd om te oogsten, wij kunnen de 

verschillende zaaddozen goed gebruiken bij natuurkunst. 

Kralen, heb je ergens nog iets liggen, wij zijn er blij mee. 

Garen(s), gekleurde restjes garen. Alle diktes zijn welkom. 

 

  

 

 

Hulp gezocht: 

Mensen met groene vingers en een beetje tijd. Zowel voor de 

Struuntuun als voor de werkzaamheden straks bij de Idylle. 

Een penningmeester. 

Jeugdbegeleiders, assistent jeugdbegeleiders. 

Mensen die willen assisteren in de catering bij activiteiten. 

Mensen die willen helpen met de openstelling van het 

Struunhuus op de vrijdagmiddag tussen 15 en 17 uur!  

Een schilder om onze binnen boel eens op te knappen. 

Een activiteiten-coördinator. 

Natuurouders op de scholen, elke school 2 natuurouders en 

wij zijn alweer een heel stuk verder. 

 

 



 

 

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 voorbijkomen via deze pagina. Daarvoor is er ook 

de nieuwsbrief. We willen het graag delen met iedereen die 

een hart voor de natuur heeft.  

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 

 

Fotobijdragen: 

Henny Bisperink 

Frits Kruizenga 

Grietje Loof 

Janny Timmerman 

Rene Stout 
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Bereikbaar via:  

mailto:hoogeveenivn@gmail.com
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://www.facebook.com/IVNHoogeveen/
https://twitter.com/IVNHoogeveen
https://www.facebook.com/IVNHoogeveen/

