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H O O G E V E E N

                  Van de bestuurstafel
We zijn genomineerd! IVN afdeling Hoogeveen, voor de Groene Anjer

prijs. "Het algemene gevoel heerst dat ze een voorbeeld zijn voor vele

afdelingen. Ze hebben een breed scala aan activiteiten, waaronder

veel nieuwe initiatieven waarbij ze ook inspelen op de actualiteit en

zij richten zich veel op educatie en de jeugd."

Als bestuur zijn we heel trots op deze nominatie. 

Maar nu komt er op aan! Voor 15 juli moeten wij een

ambitiedocument maken. En dat heeft natuurlijk wel wat voeten in

de Aarde. Want wat is onze ambitie. 'Onze', dat geldt voor de hele

afdeling. Waarom ben je lid van IVN, waarom doe je mee met een

werkgroep, wat is jouw ambitie voor IVN. Wat is de ambitie van het

bestuur. Natuurlijk organiseren we leuke activiteiten voor jong en

oud, dat is wat wij leuk vinden. We geven cursussen om ons

vrijwilligersteam te laten groeien, er wordt niet alleen in Hoogeveen

veel gevraagd van IVN vrijwilligers. Maar wat is onze ambitie?

Wat zou het mooi zijn als wij met 'ons' verhaal, 'onze' emotie, 'onze'

passie de hoofdprijs halen en aan de slag kunnen met een mooi plan

wat al veel te lang op de plank ligt. 

Stel, jij hebt als lid, als nieuwsbrieflezer een idee over het

ambitiedocument, laat je dan horen voor 30 juni. 

Wij gaan voor de Groene Anjer prijs.  

VAN DE BESTUURSTAFEL
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Activiteiten in 2022
Zaterdag 9 juli is het Struunhuus open
13 & 14 augustus: Open Tuinen Weekend, ook bij IVN
22 augustus: Start Jeugdbegeleiderscursus 
2 september: Vleermuis in de hoofdrol,                                      
Steenbergerpark
3 september: Nachtvlindernacht, Steenbergerpark
4 september: Fête de la Nature, Steenbergerpark
17 september: Kennismaken met de Junior rangers
5 oktober: Giga Groen, in samenwerking met de
Bibliotheek. Park Dwingeland en Steenbergerpark.
7 oktober: Oost, West, Struunhuus op haar best.
Excursie en Herfstproeverij bij Narline
25 oktober: Start van de Paddenstoelenexpeditie. 
29 oktober: vervolg Paddenstoelenexpeditie
begin november: afsluiten Paddenstoelenexpeditie.
29 oktober: Nacht van de Nacht in het Steenbergerpark
5 november: Natuurwerkdag

BEREIKBAARHEID
Iedere vrijdag en de 2e zaterdag van de maand

zijn de vrijwilligers 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

                 Gezocht
Zijn wij iets kwijt? Ja, we zijn op zoek naar oud-leden en
bestuursleden van het eerste uur en daarna. Inmiddels
hebben we al een aantal mensen teruggevonden maar
ook zij weten niet alles. Wie was bijvoorbeeld de notaris
bij wie ergens in 1980/1981 de Hoogeveense IVN
afdeling is opgericht. Die gegevens zijn zoek. Ook bij IVN
Landelijk kunnen ze ons niet echt verder helpen
Maar, we weten het allemaal, samen komen we een
heel eind. Dus, ken je iemand, of weet je zelf iets over
de vereniging neem dan eens contact op met onze
secretaris Ina Brinkman. Dat kan via de mail
hoogeveenivn@gmail.com.
We willen het heel graag reconstrueren omdat we
weten dat er mensen zijn die al meer dan 40 jaar lid
zijn.

                Het Bestuur
Tijdens de 1e bestuursvergadering na de ALV is
de volgende taakverdeling binnen het bestuur:

Voorzitter: Grietje Loof
Vicevoorzitter: Bjorn Olthof
Secretaris: Ina Brinkman
Penningmeester: Henny Hauschild
Algemeen bestuurslid: Tamara Krikken

We zijn blij en dankbaar dat wij samen de
samenstelling van het bestuur hebben kunnen
realiseren. 

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://www.facebook.com/IVNHoogeveen
https://www.instagram.com/hoogeveenivn/
mailto:hoogeveenivn@gmail.com
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          Impressie Slootjesdag
Vanwege de Cascaderun was in Hoogeveen de
landelijke Slootjesdag een week later. Het weer
werkte enorm mee en de gezinnen die op de
activiteit afkwamen hebben genoten. Samen
hebben zij geprobeerd om in kaart te brengen
wat er zoal in de vijver voor het Struunhuus
leeft. Hiermee werkten ze mee aan het
landelijke Slootjesonderzoek. De gegevens
worden ingevoerd op waterdiertjes.nl. Met de
resultaten brengen wetenschappers van het
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-
KNAW) in kaart hoe gezond Nederlandse
slootjes zijn. Schaatsenrijders, bootsmannetjes
en heel veel watermijten werden geteld. Maar
ook de rivierkreeft rukt op in de wateren van
Hoogeveen.
Het mooiste is toch wel de verbazing. ‘Er staat
een spin op de kaart’, vol ongeloof werd het
uitgesproken. Nu hebben ze toch iets gevonden
wat echt niet klopt. Maar dan blijken er ineens
ook waterspinnen te zijn. Wat dan weer een
mooi verhaal oplevert en vooral nog meer
verbazing. Samen hebben we het slootjesleven
onderzocht en hebben we heel veel
waterbeestjes kunnen tellen. 

Om te lezen: Nieuwsbrief van Ravon
 

Meer nieuws lezen:
IVN Hoogeveen

Klimaat actief! Werken aan een groene omgeving 
 

https://mailchi.mp/ravon/nem-reptielen-nieuwsflits-maart-4902625?e=a1b7ef95ee
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
https://youtu.be/XF2BlcY6L1o

