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IVN nieuwsbrief 
Juni | 6/2017 

Agenda 
 

Activiteiten in Juni: 

9 en 10 juni:  

IVN Westerveld viert haar 25-jarig 

bestaan. Info en aanmelden kan 

via deze link 

 

11 juni:  

Slootjesdag! Doe je mee, meld je 

aan via deze link  

 

17 juni:  

In de herhaling, de vorige excursie 

ging vanwege het slechte weer niet 

door. Libellen in de Oude Kene 

onder leiding van Hero Moorlag. 

Aanmelden kan via deze link 

 

15 juni:  

IVN Borger zoekt 

natuurliefhebbers die de 

Natuurgidsenopleiding willen 

volgen. De infoavond is op 15 juni 

in het Hunebedcentrum. Info via 

deze link  

 

 

Voor in de agenda: 

Van de bestuurstafel 
Het lijkt rustig zo vlak voor de zomervakanties beginnen maar 

achter de schermen wordt best druk gewerkt. De nieuwe 

jeugdprogramma’s worden in elkaar gezet om ze in ieder geval 

al tijdens de slootjesdag te kunnen presenteren aan de gezinnen 

die op bezoek komen. Daar zitten misschien wel onze nieuwe 

jeugdleden bij. Als bestuur hebben we in juli nog een 

vergadering en hopen daarin de plannen voor de Open Dag van 

9 september verder uit te werken. We zoeken nog iemand die 

wil helpen met het aanvragen van subsidies. De voorzitter is er 

erg druk mee maar zoekt iemand die het leuk vindt om het uit te 

zoeken en ermee aan de slag te gaan. Wie helpt het bestuur van 

IVN Hoogeveen!   

Slootjesdag 

11 juni  

Modderdag 

29 juni 

Meedoen met het 

modderfestijn. Kijk 

eens of er iets bij 

zit.  INFO 

Open Dag  

9 september  

We houden weer 

onze Open Dag!   

INFO  

Schepnetjes in de 

aanslag! 

INFO 

https://www.ivn.nl/afdeling/westerveld/jubileum-2017
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/slootjesdag
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/libellenexcursie-in-de-oude-kene
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/informatieavond-natuurgidsenopleiding
https://www.ivn.nl/modderdag
https://www.ivn.nl/afdeling/westerveld/jubileum-2017
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/slootjesdag


 

 

2 

ZOMER 2017 NIEUWSBRIEF 

 
 

Bouwen voor de insecten 

In het Steenbergerpark werken we graag samen. Met scholen, kinderboerderij de Beestenbult, 
Steenbergerpark Leeft, buurtbewoners en nu ook met de vrijwilligers van de timmerclub Weideblik. Een 

aantal heren die op verschillende tijden leuke (timmer) activiteiten organiseren voor de jeugd uit de hele wijk 
de Weide.  

Met de komst van de Idylle zijn we er natuurlijk nog niet. De Idylle geeft dit jaar nog niet dat resultaat waar 
we van dromen maar we blijven dromen en zien straks bijen en vlinders verschijnen op plekken waar ze nu 

niets te zoeken hebben. Helemaal in het droge voorjaar hebben we nog niet veel bijzonders kunnen 
ontdekken. Er begint van alles te groeien, zo constateerde de plantenwerkgroep. ‘We komen in augustus nog 

eens kijken.’  
Met de komst van de plantenwerkgroep leden in de Idylle zijn we er natuurlijk nog niet. De planten moeten 

nog groeien en iedereen wordt gevraagd geduld te hebben. De mooie infoborden geven met prachtige plaatjes 
aan wat we straks kunnen verwachten en met dat verwachtingspatroon gaan we nog even door. We 

verwachten bijen en vlinders en gaan voortvarend te werk, we gaan in overleg met de timmerclub van de 
wijkvereniging de Weideblik. De Idylle de Weide krijgt een insectenhotel, dat is het doel. Op 

woensdagmiddag 17 mei kwamen we tegen 1 uur bij elkaar rondom het Struunhuus en tegen 4 uur pronkte 
er een prachtig insectenhotel aan de achterkant van het informatiebord. Nu zal iedereen roepen, dat is niet in 

de zon. Dat klopt, maar met een beetje geluk, bloeiende bloemen in het vooruitzicht, zon en luwte gaat het 
zeker lukken. Alleen, we moeten echt nog wel even geduld hebben.  

 
 
 

Op het IVN Struunhuus komen 2 groene 
borden met een gedicht in witte letters, aan de 
muur aan de zijkant, langs het wandelpad.  

Geert Oldenbeuving is momenteel bezig om 
voor IVN een bord te ontwerpen wat op ‘ons’ 
Struunhuus komt te hangen zodat we iets 
gemakkelijker te vinden zijn.  

 
 

Opening Gedichtenpad 
‘De Wijde Weide’ 

 

Op woensdag 5 juli om 15:00 is de opening van 
het Gedichtenpad. De start is bij de Zaaier, en 

via een korte wandeling komt iedereen samen bij 
het IVN Struunhuus voor een hapje en een 
drankje. Wil je dit meemaken, iedereen is van 

harte welkom. 
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IVN in de etalage Het programma voor de jeugd 

Heb je het al gezien? IVN staat in de etalage. 
Dit keer samen met de imkervereniging de 
Heidebloem. 8 en 9 juli zijn de landelijke 

imkerijdagen! Ook bij de Heidebloem.  
 
 

Het afgelopen jaar hebben Nina Oostwoud en 
Bart Pijper de Scharrelkids begeleid, zij gaan 
het komende seizoen mee met de groep naar 

de Natuurkenners. Dit is een groep van 15 
kinderen. Straks gaan Tamara Krikken en 
Grietje Loof de nieuwe groep Scharrelkids 
weer opvangen en natuurlijk gaan ze 

scharrelen in de natuur!  
De natuurkenners, een klein groepje van 6 
kinderen hebben het afgelopen jaar onder 
leiding van verschillende jeugdbegeleiders ook 

allerlei leuke dingen ontdekt in de natuur.  
Zij gaan straks verder naar de Struners.  
De afgelopen 10 jaar, misschien wel 11 jaar, 
heeft Doortje Antonisse de Struners begeleid. 

Jarenlang werd de groep van Doortje 
‘jeugdleden’ genoemd. Drie jaar geleden is dat 
gewijzigd in Struners en is het niet alleen voor 
groep 7 maar ook voor leerlingen uit groep 8. 

Houden van natuur houdt niet op als je naar 
groep 8 gaat. Misschien begint het daar pas, 
wie zal het zeggen. Doortje gaat na al die jaren 
stoppen maar de Struners stoppen niet. Helaas 

hebben we geen vaste begeleider kunnen 
vinden maar alle jeugdbegeleiders werken 
samen en dat staat garant voor een mooi 
Struners programma!  

Doortje, langs deze weg ook heel hartelijk 
bedankt voor je jarenlange inzet voor de 
groene educatie en de leukste activiteiten voor 
kinderen in de bovenbouw. Het was niet altijd 

gemakkelijk om het voor elkaar te krijgen 
maar die uitdaging heb je wel al die jaren 
achter elkaar opgepakt! Top. 

Op maandag 15 mei was er een wandeling 
georganiseerd op de oudste begraafplaats aan 
de Zuiderweg. De begraafplaats is sinds 1829 

in gebruik en kent een rijke geschiedenis. 
Gelukkig kon de excursie nu doorgaan, de 
eerste afspraak werd afgeblazen vanwege het 
slechte weer. De belangstelling was zeer groot, 

ruim 40 personen kwamen op deze excursie 
af. Albert Metselaar, Marga Zwiggelaar en 
Hero Moorlag namen ons mee naar het oudste 

gedeelte van de begraafplaats. Albert en 

Marga vertelden over de geschiedenis en het 
ontstaan van deze begraafplaats. Zij konden 
veel vertellen over de notabelen en bijzondere 
graven die er liggen. Hero vertelde over de 

natuur en bijzondere planten die er groeien op 
de begraafplaats zoals de kievitsbloem. Er 
werd veel gevraagd en verteld op deze avond.  
Tegen schemering werd de excursie afgesloten 

en iedereen ging met veel info over deze oude 
begraafplaats huiswaarts.  
 
 

Cultuur Natuur Historie 

http://www.heidebloem-hoogeveen.nl/
http://www.heidebloem-hoogeveen.nl/
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Weet je wat ik lekker vind ´s morgens vroeg? Een beschuitje met 
aardbeien. 

Wat ik nog lekkerder vind? Een beschuitje met aardbeien uit eigen 
tuin. Daar hoeft geen suiker op, die zijn roder dan rood, zelfs 

vanbinnen. Als ze de kans krijgen om rood te worden, want….. er 
zijn kapers op de kust. 

Voor die kapers heb ik een hindernisbaan aangelegd. Tussen alle 
plantjes ligt stro, waardoor je met huis en al kan omvallen. 

Rondom het bed ligt een slotgracht van koffiedrab.  
Slakken lusten geen koffie, wel bier, daar kunnen ze zelfs in 

verdrinken. Heb jij ooit een slak over koffie zien lopen? Ten eerste 
is de geur niet fijn als het nat is en als het droog is……… man dat 

kriebelt aan de buik. Je slijm droogt ervan op. 
Maandag ging ik mijn oprit opruimen. Vele maanden lag daar een 

hoop puin. Ik heb een container op straat laten zetten, waar ik 
alles in één dag kon storten. Een hele klus, waarbij ik af en toe 

door al dat gekrioel tussen en onder de stenen werd afgeleid. 
Volop leven in de brouwerij. Wanneer ik aan de bulk bag schud, 

vallen er ook nog vijf slakken af.  
Gauw een pauze inlassen en mijn camera pakken. Wie weet is het 
ook de moeite waard voor de andere natuurgidsen in opleiding. 

Misschien gaat het toch lukken om woensdag mijn 5 minuten 
praatje te houden. 

 

 
 

 
Zijn er wel stelletjes? 

Nog lekkerder! 

Twee liefkozende slakken…….. ja, wat doen ze. Ze tasten elkaar 
af, geven liefkozende kusjes en knuffels. Zijn er wel stelletjes in de 

slakkenwereld? Blijven ze bij elkaar? Een passerende pissebed zien 
ze niet eens. Een duizendpoot raast voorbij. Haast haast 

haast…… Ze nemen toch afscheid van elkaar. Ieder zijn eigen 
weg. 

Klein natuurmomentje 
Ik herinner me een natuurmomentje met mijn kleindochter, Annabel. We keken naar een slak 
met een huisje op zijn rug. Met een heel lang lijf sloop hij een centimeter vooruit. Het leek net of 
zijn huisje eraf zou vallen, terwijl hij over een obstakel gleed. Onverstoorbaar sloop hij verder, 

terwijl Annabel alweer ongeduldig werd.   
Terwijl het verkeer voorbij raast sluipt deze slak vooruit, een dik slijmspoor achterlatend. Met 
een huisje lijkt een slak best sierlijk. Zo traag als hij kan glijdt hij vooruit. Hij hoeft niet op tijd 
thuis te zijn. Kruipt lekker in zijn stulpje, als hij moe is van een zalig rustgevende wandeling. Of 

wanneer er gevaar dreigt, dan rolt hij zich ook helemaal op en sluit zich af. 
Het andere stel. Hier zien we een mier voorbijrennen. Terug naar het paartje, met de 
voelsprieten tast de één de ander af…. Wil je nou wel ……………..of heb je geen zin? ……. Tik 
tik tik …..Schudt aan het huisje…….. Geen reactie. Alweer een passerende pissebed. Ai! Dat 

lijkt er niet op. Er zit geen leven in. Heeft mijn gerommel in de puinhoop toch een slachtoffer 
gemaakt? Ik vrees van wel………….. 
Sorry, slak! ……………… en anderen, die meer onzichtbaar zijn.     
 

Een leuk 5-minuten praatje tijdens de theorieavond in april door Marian Brouwer. 
 

Een vijf-minuten praatje tijdens de NGO 
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Bellenblaasfeest in het Steenbergerpark 
 

 
Zaterdag 6 mei vertrokken de Natuurkenners 

in alle vroegte naar het gebied Oosterveld, dat 
tussen Zuidwolde en Alteveer ligt. Een 
gebiedje met heide, vennen, akkerbouw en 
bos. Onder begeleiding van Henk Derks en 

Janny Timmerman gingen we met een frisse 
stevige wind in de rug op pad. Na een korte 
wandeling moesten de kinderen even stilstaan, 
hun ogen sluiten om daarna aan te geven 

hoeveel verschillende vogelgeluiden ze hadden 
gehoord. De meeste kinderen kwamen op vijf. 
Op deze vroege ochtend was het een symfonie 
van heel veel vogelgeluiden o.a de Matkop, 

Tjiftjaf , Koolmees, Merel, Roodborst, 

Winterkoninkje, Grote bonte specht en in de 
verte de Koekoek. Aan de rand van een 
weiland werd de Buizerd en een Torenvalk 

gesignaleerd en als kers op de taart rende voor 
onze voeten een reekalfje het bos in. Even bij 
het stilstaan bij een tonderzwam vroeg een 
meisje of er ook haren uit de buisjes kwamen 

omdat deze zo op de kin van haar vader leek. 
Na twee uurtjes te hebben gelopen en 
geluisterd ging iedereen voldaan, enthousiast 
en enigszins verkleumd naar huis.  

 

 

Wat een drukte bij het Struunhuus! Op 6 mei 
was het de internationale bellenblaasdag. 

Vorig jaar werd die voor het eerst 

georganiseerd in het Steenbergerpark. Dat 
werd een groot succes en daarmee was een 
nieuwe traditie geboren.  

De pers was dit jaar grootst uitgerukt voor het 
evenement. Het is natuurlijk ook heel leuk om 
al die blije kinderen de grootste bellen te zien 
maken. Lange wachtrijen ontstonden.  

De activiteit werd opgestart door de 
Steenbergerparkgroep Leeft met hulp van de 
‘He Rooie’. Zij zorgden voor de ingrediënten 
voor de mooiste bellen. Partou, kinderopvang, 

had het vreselijk druk alle kinderen te 
schminken. IVN stond klaar met de koffie, 
thee en limonade. Het was een heel gezellig 
feest voor jong en oud!  

Natuurkenners als vroege vogels op excursie 

http://www.he-rooie.nl/


 

 

We maken 

kennis met 

Marian Brouwer. 

Zij zal 

maandelijks haar 

belevenissen als 

Natuurgids in spé 

met ons delen. 

Leren presenteren 
 
Alle cursisten van de opleiding tot Natuurgids 
zullen eraan moeten geloven. Een presentatie 
geven. Dit kan op vele manieren. Het is de 
kunst om hierin je eigen manier te vinden, 

zodat je overtuigend en deskundig overkomt 
op een groep. 

Gelukkig mag je fouten maken, zoals 
herhaaldelijk bij het geven van tips en tops 

door een medecursist duidelijk wordt. Na 
enkele maanden leer je elkaar steeds beter 
kennen en waarderen. Ook al ben je allemaal 
liefhebber van de natuur, ieder heeft zijn eigen 

manier van kijken. Van het grote geheel tot 
aan het detail valt er veel te vertellen over de 
planten. Het onderwerp van de afgelopen 
maand. 

De grote kunst is om van alle kennis, die je 
hebt gekregen, een kort leerzaam verhaal te 
vertellen. Gelukkig heb ik jaren lesgegeven en 
al aardig wat ervaring opgedaan in de 

voorbereiding van een boeiend verhaal. Wat is 
de doelgroep, wat wil ik ze leren, hoe maak ik 
dit interessant en wat laat ik zien of voelen? 
Allemaal vragen die je jezelf vooraf stelt. Maar 

toch word ik de ochtend voor mijn presentatie 
om vijf uur wakker, om vervolgens niet meer 
in slaap te komen.  

Alle teksten met informatie worden voor de 
vijfde keer doorgelezen. Wat als er geen plant 
meer te zien is, waar je jouw verhaal over 
houdt? Weten de anderen niet veel meer dan 

ik? Straks stellen ze een vraag waar je geen 
antwoord op weet………. Spannend blijft het. 
Vooral voor je eigen groep medecursisten, gek 
genoeg.  

Daar sta je dan, met je jarenlange leservaring, 
als een verlegen leerling. Gelukkig komt alles 
aardig goed over en kunnen zelfs aanvullende 
vragen van de docent beantwoord worden. 

Het zit er weer op! ……… voor even. Dan 
komt de volgende presenteeropdracht aan de 

beurt. 
 

Marian Brouwer 
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Natuurgids in opleiding, Marian Brouwer 



 

 

Bereikbaar via 
hoogeveenivn@gmail.com 

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

https://www.facebook.com/IVNHoogeveen/ 

https://twitter.com/IVNHoogeveen 

 

 

 

Verantwoordelijk voor de foto’s 

in deze nieuwsbrief: Marian 

Brouwer, Grietje Loof, Janny 

Timmerman 

 

 

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 facebook en ziet dus niet alle 

leuke dingen voorbijkomen via die pagina. 

Mail naar: hoogeveenivn@gmail.com  

Bestuur: 

Voorzitter: Grietje Loof 

Penningmeester: Marc van der Werf 

Secretaris: Anita Zwiep 

Bestuurslid: Dette Boiten 
Bestuurslid: vacature 

 

Werkgroepen:  

Dassenwerkgroep: Hero Moorlag 

Scharrelkids: Bart Pijper, Nina Oostwoud 
Natuurkenners: Grietje Loof 

Struners: Doortje Antonisse 

Junior Rangers: Hendrik Leeflang 

Paddenstoelenwerkgroep: Bernhard de Vries 

Zoogdierwerkgroep: Jan Mager 
Plantenwerkgroep: Freddy Mager, Henny Bisperink 

Werkgroep Speelnatuur: Dette Boiten 

Vogelwerkgroep bestaande uit: 

Gierzwaluw: Henk Derks 

Kerkuilen: Freddy Mager 
Steenuilen: Geert Komduur 

Huiszwaluwen: Janny Timmerman, Gert Olthof 

PR: Annemieke Blokzijl 
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