
 

 

Voor in de agenda: 
 

 
Van de bestuurstafel, 

Nog even en we zijn weer op volle sterkte. Na heel veel 
pogingen om nieuwe bestuursleden binnen te halen om 
samen de schouders onder onze actieve afdeling te 
zetten, kunnen we meedelen dat we in de 
ledenvergadering, 28 februari 2017, een nieuwe 
penningmeester kunnen benoemen en daar zijn we nu al 
heel blij mee. Marc van der Werf wil ons bestuur komen 
versterken. Natuurlijk zoeken we nog meer leden want 
Janny Timmerman stopt met het bestuurswerk. We 
hoeven niet meer uit te leggen dat het een leuke club is, 
dat ziet toch iedereen!  

Vogelmiddag 
4 januari  

NL Doet 
11 maart 
Samen aan de slag 
in en rondom het 
IVN Struunhuus. 
De speelnatuur 
pimpen en het 
Struunhuus uit de 
winterslaap halen.  

Start Cursus 
11 januari 2017 
De Natuurgidsen 
Opleiding gaat 
van start! 
Aanmelden kan 
nog steeds.   

IVN  nieuwsbrief 
Oktober – November - December 

H E R F S T  2 0 1 6  

Agenda  

 

 

Wat staat er in de agenda:  

24 november: Symposium Drents 
Goud. Meer info en aanmelden via 
de website.  

24 november: Korte herfstcursus 
Sterrenkunde bij IVN Westerveld. 
Meer info: cursus 

13 december: Lezing over 
Pingoruïnes in Drenthe, in de 
Boerhoorn, Zuidwolde. Meer info in 
de agenda van NVZ: Lezing  

28 december: Nestkastenmorgen in 
de Boerhoorn: Info 

28 december: Eindejaars-
plantendracht. Verzamelen bij de 
Vlindertuin in Zuidwolde en op zoek 
naar bloeiende wilde en verwilderde 
planten. Info: agenda  

28 december: Midwinterwandeling 
IVN Westerveld. Info: aanmelden  

04 jan: In Punt H. Voor de jonge 
kinderen. Vogels in de winter. 
Aanmelden kan via de website. 

11 januari: Start van de cursus 
jongerenbegeleider in Assen. Info  

25 en 28 januari: Vogelvriendelijk 
Hoogeveen. Struunhuus 13:30 – 
15:30. Meer info komt via de 
website 

28 februari: In het Struunhuus de 
jaarlijkse ledenvergadering. Info via 
de website 

 

Vogels in de 
winter, wat 
hebben zij nodig?    

Start 13:30 

Punt H 
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Open-dag of Start-dag  
De eerst zaterdag na de grote zomervakantie 

was voor de derde keer op rij onze open-dag 

en de start-dag voor de jeugdactiviteiten. 

Open 

De Open-Dag is drie jaar geleden voor het eerst 
gehouden in het Steenbergerpark. De 
werkgroepen kunnen zich presenteren en 
belangstellenden kunnen info halen en een lekker 
kopje theedrinken en zelfs een broodje bakken. 
Kennis maken met de biologische groentetas van 
de Zonnehorst kan ook ieder jaar. Ze willen heel 
graag meer afzetadressen in Hoogeveen. Meer 
info vind je hier. 
 Start 

De jeugdgroepen starten tijdens deze dag. Dit jaar 
was het thema kunst in de natuur. Werken met 
materiaal uit de natuur, in de natuur. Er werd 
kennis gemaakt (Scharrelkids, de nieuwe groep) en 
flink gebouwd met de bamboestokken. Iedereen 
kon een broodje bakken en een dromenvanger 
maken. 

 
De programma’s van de Scharrelkids, 
Natuurkenners en Struners zijn te vinden 
op de website. Mocht er nog een kind zijn 
wat heel graag mee wil doen dan graag 
aanmelden via de mail. 
Hoogeveenivn@gmail.com Er is altijd plek. 

 

De inwendige mens 

Inmiddels heeft iedereen vast al eens kennis 
gemaakt met een kopje thee wat samengesteld is 
met allerlei blaadjes van plantjes en bloemen. 
Dette Boiten weet als geen ander hoe je de 
heerlijkste thee kunt maken. Ook op de Open-Dag 
kon iedereen proeven.   

 

Meedoen 
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Idylle de Weide 
Nadeel (zo dachten wij): in Zuidwolde waren ze 
net begonnen met de aanleg van een Idylle en dit 
ligt wel heel dicht bij Hoogeveen. Of is het geen 
nadeel maar juist heel fijn dat ze zo dicht bij 
elkaar komen te liggen.  
In december 2014 kwam het positieve bericht, 
Hoogeveen krijgt een Idylle in het Steenbergerpark 
met de hulp van de Vlinderstichting die hiervoor 
geld beschikbaar stelt.  
Tijdens het overleg in oktober werd ons duidelijk 
dat het misschien een goed idee was om ook Terra 
Regioleren uit Meppel te betrekken in onze 
plannen. Zo begonnen we met na dit positieve 
antwoord aan de verdere uitbouw van onze 
plannen en ontdekten we nieuwe mogelijkheden. 
Begin januari 2015 start een nieuw overleg, nu met 
leerlingen van Terra in ons midden. In juni 2015 
vindt de ondertekening van het convenant in het 
Steenbergerpark plaats, onze handtekening die 
ervoor moet zorgen dat we de plannen ook uit 
gaan voeren. 

Onze IVN-afdeling = Bonen-ambassadeur 
Zwarte bonen schotel 

2 personen: 
1 avocado 
beetje gedr. gem. rode 
peper 
gele paprika 
1 tl. komijn 
7,5 gr koriander 
½ stuk limoen 
2 eetlepels olijfolie 
1 rode ui 
peper, zout 
2 tomaten 
i rode peper 
400 gr zwarte bonen 

Spoel de zwarte bonen uit blik goed 
af. Doe je dit niet dan krijgt het 
gerecht een rare zwart/bruine 
kleur. Doe de bonen in een kom. 
Voeg de avocado in kleine blokjes 
gesneden toe. De paprika en 
tomaat ook in kleine blokjes 
snijden en toevoegen. Hak en 
snipper ui, peper en koriander. 
Voeg het toe. Knijp een halve 
limoen uit boven het gerecht.  
Strooi een theelepel komijn over 
het gerecht en eventueel 
gedr.peper. Maak het op smaak met 
zout en peper. Lekker husselen en  
eet smakelijk 

Begin 2014 ging er, na een jaar van 
voorbereidingen en plannen maken, een 
aanvraag voor een Idylle in het 
Steenbergerpark de deur uit. Het Idylleteam 
bestond op dat moment uit: 
Gem. Hoogeveen, Imkervereniging de 
Heidebloem, Natuurvereniging Zuidwolde, Hero 
Moorlag (monitoring van de Idylle) en IVN-
leden.  
Samen hebben we plannen gesmeed en 
nagedacht over de mogelijkheden. Eerst groot 
denken, klein kan altijd nog. Mede omdat de 
gem. Hoogeveen al eerder een aanvraag had 
ingediend bij de Vlinderstichting hadden we 
wel door dat het anders moest en dat het 
draagvlak er erg toe deed.  
De aanvraag de deur uit en afwachten maar.  
In oktober kwam het Idylleteam van de 
Vlinderstichting naar Hoogeveen om te kijken 
in welk gebied wij een Idylle in gedachten 
hadden, maar ook om ons te bevragen, om er 
zo achter te komen of Hoogeveen echt klaar 
was voor een Idylle. 
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Natuurwerkdag 2016 

 
waterkant  

5 November, de Natuurwerkdag met een 
vlinderfeestjes, en dat in de herfst. Hoe 
gaan we dat doen, zo begon de 
vergadering over de ‘opening’ van de 
Idylle. Eind 2016 houdt de subsidiestroom 
op die ervoor zorgt dat de Vlinderstichting 
overal in het land Idylles in kan richten.  

Bij de ondertekening in juni 2015 schoof namens 
de gemeente, wethouder Jan Steenbergen aan en 
zette namens de gemeente de handtekening 
onder het convenant. Bij de opening gingen we 
nog een stapje verder en nodigden we 
burgemeester Karel Loohuis uit om samen met de 
kinderen zaadbommetjes te maken om die 
vervolgens in het Idylle gebied te gooien.   

Imkervereniging de Heidebloem 

Wim van Eijk, voorzitter van de Imkervereniging 
de Heidebloem uit Hoogeveen was aanwezig en 
iedereen kon honing proeven, maar ook horen hoe 
hard het nodig is dat we gaan zorgen voor planten 
waar de bij gelukkig van wordt. En dan niet alleen 
de honingbij maar ook de wilde bij die niet zonder 
bloemen kan.  Info: Heidebloem 

Bijen & Zzooo   

Jan Meijer van Bijen & Zzooo was aanwezig om 
met iedereen die dit wilde, een kaars te maken 
van bijenwas. Ondertussen was er natuurlijk tijd 
genoeg om over bijen te vertellen. De bij heeft 
het moeilijk en daarom is alle aandacht en goede 
zorg gewenst. Bijen & Zzooo zet zich in voor de 
bij!  Info: Bijen&Zzooo 

Een Vlinderfeestje 
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Kars Veling, van de Vlinderstichting, neemt ons mee 
aan de hand van een serie foto’s waarop te zien is 
hoe het werkt in een idylle en welke vlinders we er 
kunnen verwachten. Kars heeft het hele traject 
gezorgd voor de nodige info en zal ook in de 
toekomst zo af en toe een kijkje komen nemen in 
onze Idylle 
In november zijn er geen fladderende vlinders dus 
daar werd iets op verzonnen. Iedereen die het leuk 
vond mocht meewerken aan het versieren van de 
Idylle en zo fladderden er toch heel wat vlinders aan 
een draadje rondom de Idylle. 
Burgemeester Karel Loohuis kreeg van Mike alle 
instructies om een mooi stapeltje zaadbommetjes te 
maken. Mike liet geen moment onbenut.  

Vlinderstichting 

Kars Veling ging samen met de kinderen het infobord van de 
idylle onthullen. Hierop is al veel informatie te vinden over 
het hoe en waarom. Er komt te zijner tijd nog een infobord. 
Na alle geknutsel en leuke openingshandelingen is het tijd 
om aan de slag te gaan. De struiken en zaden moet de grond 
in. 

Toen alle zaadbommetjes klaar 
waren kon het feest helemaal 
beginnen. Iedereen verzamelde zich 
rondom de Idylle, met in de hand de 
zaadbommetjes. 
Vijf, vier, drie, twee, een….  
daar vlogen de zaadbommetjes door 
de lucht om ervoor te zorgen dat er 
volgend jaar een explosie aan 
bloemen komt. De idylle is geopend! 

Gemeente Hoogeveen, Natuurvereniging Zuidwolde, Leerlingen 
Terra Regio Leren Meppel, Imkervereniging de Heidebloem, 
Bijen & Zzooo, Scouting Bevers, Scharrelkids, Natuurkenners, 
Struners en hun ouders, Landschapbeheer Drenthe, Waninge 
grondverzet, Strijker tuincentrum, Wijkbeheer R.Boes, IVN 
vrijwilligers, dames van de schmink, belangstellenden en 
omwonenden van het Steenbergerpark. Samen hebben we voor 
een onvergetelijke dag gezorgd.   

Wij bedanken: 
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Jong Hoogeveen heeft de toekomst! 
 
In Hoogeveen wordt momenteel hard gewerkt aan de 
toekomst voor de kinderen die in Hoogeveen opgroeien en 
naar school gaan. Via deze website: 
http://www.highfivehoogeveen.nl/ kun je zien door wie er 
onder andere samengewerkt wordt. In de herfst werd 
gestart met workshop voor twee scholen uit het centrum. 
SWW neemt hier het voortouw en IVN ondersteunt waar dit 
nodig is. De jeugd kan na schooltijd meedoen aan leuke 
activiteiten waarbij ons Struunhuus ook een grote rol 
speelt. Al is het natuurlijk veel leuker om je eigen 
Struunhuus te bouwen in het park als het keihard regent. 
Mocht je belangstelling hebben en mee willen helpen, wij 
horen het graag. 
 

In de Limo! 
Een jaar lang trokken ze samen op. Iedere 
maandag samen beginnen in het Struunhuus. In 
de winter eerst de houtkachel opstoken en 
tegen de tijd dat het vuur flink aangewakkerd 
was gingen ze naar buiten. De jongens die via 
Terra Next een kans kregen om assistent 
hovenier te worden. Uiteindelijk bleef er een 
kleine groep van 6 jongens over die in oktober 
met de limo van huis werden gehaald en in het 
Struunhuus, onder toezicht van ouders en 
belangstellenden, hun certificaat in ontvangst 
konden nemen. 
Het was tijd voor een feestje!  
We bedanken Terra-Next en de Gem. 
Hoogeveen voor de fijne samenwerking en 
wensen de jongens veel succes!  
 

Natuurgidsenopleiding 
Meer dan 40 geïnteresseerden kwamen naar 
het bezoekerscentrum in Ruinen om kennis te 
nemen van de nieuw te starten 
Natuurgidsenopleiding. Inmiddels zijn de 
intakegesprekken geweest en hebben we 30 
cursisten die op 11 januari 2017 starten met 
de opleiding. Alle theorieavonden worden 
gehouden in het bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten.  
Map, Bart, Joop, Jan, Guido en Grietje hopen 
op een fijne samenwerking en dat we over 
anderhalf jaar, 30 nieuwe natuurgidsen in ons 
midden hebben. 
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IVN Vogelwerkgroep  
 
Deze werkgroep is een onderdeel van IVN net als alle andere werkgroepen waarin heel veel 
actieve leden hun bijdrage leveren. Het bestuur heeft inmiddels afscheid genomen van de 
vogelwerkgroep Hoogeveen. Zij gaan zelfstandig verder met hun activiteiten. De 
samenwerking is gestopt omdat de vogelwerkgroep Hoogeveen hiervoor gekozen heeft. Na 
alle inspanningen in de afgelopen jaren is het niet gelukt om samen verder te gaan.  
Het IVN-bestuur heeft aangegeven dit te betreuren.   

Punt H 
 
Iedere eerste woensdagmiddag van de maand is er 
voorlopig een workshop voor de jeugd in Punt H. De 
samenwerking met Punt H. in de afgelopen zomer 
was erg leuk en aangezien we ook graag meewerken 
aan laagdrempelige activiteiten voor alle jonge 
mensen in Hoogeveen, hebben we nieuwe 
activiteiten op de agenda gezet. Zo is het 
uilenballenpluizen altijd leuk, maar een eigen 
regenstok maken van een berenklauw steel is best 
stoer. We wisselen steeds in leeftijden en zo krijgt 
ieder kind een kans om mee te doen.  

 

Junior Rangers Dwingelderveld 
 
In september zijn we gestart met 12 Junior 
Rangers en 6 nieuwe aspirant Junior Rangers maar 
inmiddels staat de teller op 19. We hebben een 
hele leuke groep jonge mensen die zich in willen 
zetten voor de natuur. Als team willen we graag 
dat ze met alles kennis gaan maken en we bieden 
daarom ook een heel gevarieerd programma aan. 
In de maand december gaan we eerst aan de slag 
in een gebied waar te veel opslag staat. Daarna 
gaat iedereen zijn/haar eigen kerstboom omzagen 
en het is natuurlijk de bedoeling dat die later 
ergens thuis staat te pronken. In mei 2017 is er 
weer een kennismakingochtend voor 
belangstellende jongeren. 



 

 

 

We kunnen wel wat hulp en materiaal gebruiken:  
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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. 
Jeugdbegeleiders, assistent jeugdbegeleiders. 
Mensen die willen assisteren in de catering bij 
activiteiten. 
Een activiteiten-coördinator. 
Natuurouders op de scholen, elke school 2 natuurouders 
en wij zijn alweer een heel stuk verder. 
 

Het jaar 2016, wat heeft het ons gebracht 
 Het jaar is omgevlogen en het was een goed gevuld jaar. Als bestuur kijken we tevreden 
terug, er is veel werk verzet. Door de vrijwilligers in de werkgroepen, door de jeugd en 
hun begeleiders, door de vrijwilligers die altijd een steentje willen bijdragen als er werk 
aan de winkel is. Er zijn scholen op bezoek geweest bij het Struunhuus voor een stukje 
ondersteuning bij het NME-project. We namen afscheid van Mark Tuit als NME consulent 
voor alle scholen in Hoogeveen en omgeving en verwelkomden Mathijs ter Bork als zijn 
opvolger. Mark Tuit is in september begonnen met zijn nieuwe baan, regiodirecteur voor 
IVN Noord-Nederland. We zijn maar wat blij met deze mannen die op de scholen het 
vlammetje aanwakkeren bij de leerkrachten die op hun beurt er weer voor kunnen zorgen 
dat de basisschoolleerlingen een warm hart krijgen voor de natuur. Met de cursus, ‘Waar 
wij Wonen’ hebben we mensen laten kijken naar hun eigen woonomgeving. Positieve 
geluiden hebben ons bereikt en we weten wel zeker dat dit soort cursussen heel 
belangrijk zijn voor eenieder die net iets meer wil weten over de eigen leefomgeving. 
Verrassende excursies hebben we met elkaar beleefd. De NL-Doet-dag in maart, aan de 
slag met de asielzoekers in de Struuntuun, werken aan de speelnatuur, Oer=Stoer-dag in 
april, Slootjesdag, Open-dag, Nacht van de nacht en de Natuurwerkdag. Het was veel, het 
was een prachtig jaar. 

Als voorzitter wil ik graag iedereen op deze manier bedanken voor de post en berichtjes 
tijdens en na mijn ziekenhuis opname. Dankbaar ben ik dat ik de draad weer op kan 
pakken. Het is fijn om voor deze club te werken, om nieuwe leden te verwelkomen en om 
samen met jullie te werken aan een groene samenleving. Laten we niet vergeten dat dit 
ertoe doet. Voor nu en voor de toekomst.  

Het bestuur wenst jullie fijne feestdagen en een groen en gezond 2017!  



 

 

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 binnenkort vervuld   
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: Janny Timmerman 
Gierzwaluw: Henk Derks 
Kerkuilen: Freddy Mager 
Steenuilen: Geert Komduur 
Huiszwaluwen: Janny Timmerman, Gert Olthof 
PR: Annemieke Blokzijl 

Fotobijdragen: 

Gert Koene 

Jan Mager 

Hero Moorlag 

Grietje Loof 

Janny Timmerman 

Rene Stout 

Map Dijkstra 

Ans Lutgerink 
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Bereikbaar via:  


