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IVN nieuwsbrief 
Augustus 2017 

Agenda zomer 
 

25 augustus: Nachtvlinderen 

in het Steenbergerpark. Info: 

klik hier. 

 

9 september: IVN Open dag 

rondom het Struunhuus. 

Info: klik hier. 

 

9 september: Start van de 

jeugdgroepen.  

Info en data: klik hier voor 

Scharrelkids. (groep 5) 

Info en data: klik hier voor 

Natuurkenners. (groep 6) 

Info en data: klik hier voor 

Struners. (groep 7/8) 

Aanmelden voor de vaste 

groepen kan.  Klik hier.  

 

23 september: Start van het 

Junior Ranger programma. 

Info en data: klik hier. 

 

27 september: De 

activiteiten in Punt H 

beginnen weer. Dit keer gaan 

we aan de slag met de mooie 

herfstkleuren. Info: klik hier  

 

 
 

Voor in de agenda: 

IVN in een nieuw jasje 
‘IVN, nooit van gehoord! Wat is dat eigenlijk voor club?’ Die 

vraag heb je als IVN-lid vast weleens beantwoord. De afgelopen 

jaren is IVN steeds bekender geworden. Daar doen we met z’n 

allen hard ons best voor. Maar nog steeds moet je vaak 

uitleggen waar IVN voor staat. Omdat we willen dat meer 

mensen IVN kennen, en dat meer mensen weten wat IVN is, 

krijgt dit najaar de huisstijl een ‘update’. Voor IVN Hoogeveen 

betekent dit dat we ons beeldmerk van het Struunhuus aan 

moeten passen. Het is de bedoeling om tijdens onze Open Dag, 

9 september, een bord op het Struunhuus te onthullen. Komt 

dat zien!  

Dag v Duurzaamheid 

10-10-2017 

Nacht van de Nacht 

28-10-2017 

Een onvergetelijke 

tocht door het 

Spaarbankbos 

Info 

 

Natuurwerkdag 

04-11-2017 

Meedoen in het 

Nuilerveld. Info.  

Of meedoen in het 

Steenbergerpark. 

Info 

 

Duurzaam leven! 

Workshops in Punt H 

Info 

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nachtvlinderen-in-het-steenbergerpark
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/open-dag
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/scharrelkids
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/natuurkenners
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/struners
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/jeugd
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/junior-rangers
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/herfst-herfst-wat-heb-je-te-koop-0
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nacht-van-de-nacht-1
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/nacht-van-de-nacht-1
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/natuurwerkdag-nuilerveld
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/natuurwerkdag-in-het-steenbergerpark
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/dag-van-de-duurzaamheid
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Stempelaars gezocht!  

Vrijdag 25 augustus is het eindstation van Trappen, 

Happen, Stappen in het Steenbergerpark. De laatste 

stempelpost is bij IVN. Wie wil een aantal uurtjes 

meehelpen bij het Struunhuus. Er is livemuziek en voor 

de catering wordt gezorgd. Aanmelden bij Grietje Loof!  

 

IVN in de Oude Kene 

Johan Schuinder en Hero Moorlag stonden 2 

augustus klaar om de deelnemers van de 

Boerderijenfietstocht mee te nemen voor een korte 

excursie in de Oude Kene. Helaas was daarvoor 

weinig belangstelling. Henny Hauschild en Jan 

Mager hebben net als Johan en Hero heel wat 

gesprekken gevoerd en ook vragen kunnen 

beantwoorden. Het was een leuke drukke ochtend 

bij de stempelpost. De tocht ging verder naar de 

Noaberhoeve waar de lunch klaar stond.  

 

Afval gezocht! 
Het is niet te missen, de IVN Open dag. Het is 

bijna zover. Voor die tijd hebben we aardig wat 

plannen de revue laten passeren en langzaam 

wordt duidelijk wat we allemaal aan gaan bieden. 

De vrijwilligers van verschillende werkgroepen 

gaan samenwerken om met voldoende info en tips 

de vragen over de natuurlijke bestrijding van de 

eikenprocessierups te kunnen beantwoorden. 

.  
Met het thema Duurzaamheid kunnen we natuurlijk alle kanten uit. Duurzaamheid is overal in te 

vinden. Duurzaam wonen en altijd al willen weten hoe je dat doet. Slim Wonen Hoogeveen is 

aanwezig om alles rondom duurzaam wonen in Hoogeveen uit te leggen en om je verder te helpen 

met de juiste gegevens. Meer weten over duurzaam in de keuken, kom en leer. De bio-dynamische 

tuinderij “de Zonnehorst” laat weer haar mooie producten zien en zoekt in Hoogeveen natuurlijk 

mensen die wekelijks de groentetas willen kopen. Iedere donderdag is de tas af te halen bij de 

kinderboerderij de Beestenbult, die natuurlijk ook aanwezig zal zijn!  

Maar dan AFVAL GEZOCHT!!! 

http://trappenhappenstappen.nl/
http://trappenhappenstappen.nl/
http://www.boerderijenfietstocht.nl/zuidwolde/index.php/8-nieuws/33-fietstocht-2017
http://www.slimwonenmetenergie.nl/gemeente/hoogeveen/
https://www.zonnehorst.nl/natuurnieuws
https://www.zonnehorst.nl/natuurnieuws
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Plasticsoep en windenergie!   
Het materiaal verzamelen we in het 
Struunhuus. Vrijdag 18 en 25 augustus is het 

Struunhuus in de ochtend open. Brengen is 
heel fijn natuurlijk, maar lukt dat niet, geef 
dan een seintje en we komen het halen.  

 

AFVAL = GRONDSTOF 
 

Met andere woorden, wij gaan duurzaam 
ontwikkelen tijdens de Open dag en hopen dat 

iedereen mee doet! 
 

  

 

AFVAL GEZOCHT!!!!  

Eikenprocessievlinder 
In het eikenprocessierups waarnemingsstation en in 

de feromoonvallen door heel Nederland zijn de 

afgelopen anderhalve week de eerste 

eikenprocessievlinder aangetroffen. Met de 

aankomende weersverbetering verwachten we dat 

de massale vlucht van de vlinders aankomende 

week zal plaats vinden. Het loont nu nog steeds om 

nesten te verwijderen omdat daarmee minder 

vlinders tot voortplanting zullen komen. Bron: 

Nature Today 

 

M A E C

Potjes maken van plasticdoppen met daarin je 
eigengemaakte lippenbalsem! Een windmolen 

maken met plastic flessen en een fietswiel. Energie 
opwekken met wind, een lamp bouwen van 
afvalmateriaal! Dat en nog veel meer staat op het 

programma op zaterdag 9 september. En wij 

zoeken dus AFVAL! Lege en schone 

plasticflessen, netjes waar sinaasappels of uien in 
hebben gezeten. Plastic bakjes, potjes, kleine 
medicijnpotjes, doosjes, alles is welkom en 

waarschijnlijk ook bruikbaar. De kunstenaar die in 
eenieder schuilt kan altijd alles gebruiken! Wij zijn 

benieuwd wat voor leuke ideeën we met elkaar 
gaan realiseren. Spaar je mee?   

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=14694
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Even voorstellen 

Al draaien ze al een poosje mee… 

Marc van der Werf, de nieuwe 
penningmeester van IVN Hoogeveen. 

Woonachtig in Nieuw-Balinge, samen met 
mijn vrouw en zoontje van 4. 
Als sinds mijn jonge jaren ben ik 

geïnteresseerd in de natuur. Tot op de 
middelbare school wilde ik boswachter 

worden. Maar daar bleek ik beter in 
economie. Vandaar dat ik nu werk als 

Financial Controller bij Fokker in 
Hoogeveen. Bij Fokker maken we onderdelen 
voor het vliegtuigen, want vliegen interesseert 

me. Ook in de natuur, want daar heb ik het 
meeste interesse voor vogels, vlinders en 

libellen.  
Maar ook alle andere natuur heeft mijn 

warme belangstelling, vandaar dat ik me met 
plezier zal inzetten voor de IVN als 
penningmeester van de afdeling Hoogeveen. 

Daarnaast ben ik een redelijk fanatieke 
fietser. Vooral op de mountainbike door de 

bossen crossen doe ik graag. Natuurlijk wel 
netjes over de paden! Maar ook dan sta ik 

regelmatig oog in oog met een ree of hert 
(Veluwe). Echt genieten. 

 

Als we dan toch bezig zijn…  

Mijn naam is Mathijs ter Bork. Sinds september 
2015 werk ik bij IVN-regio Noord als projectleider 
voor het onderwijs. In deze functie ontwikkel ik 
projecten over natuur en duurzaamheidsthema's 
en geef ik daar trainingen over aan leerkrachten uit 
ons scholennetwerk. In Drenthe doen jaarlijks 
ongeveer 200 basisscholen mee aan deze 
projecten. Zelf begeleid ik ongeveer 130 scholen 
met deze projecten, waaronder de dertig scholen 
uit onze scholennetwerken van de gemeente 
Hoogeveen.  
Het afgelopen jaar hebben we in Hoogeveen een 
groot afvalfeest georganiseerd in een volle 
Tamboer. Verder hebben we thema's als 
klimaatverandering, energie, weidevogels en 
bomen aangeboden. Het project bomen draait ook 
het komende schooljaar weer bij 15 van de 
deelnemende scholen. Tijdens dit project gaan 
leerlingen o.a. op excursie naar het Spaarbankbos, 
onder leiding van gidsen van Het Drentse 
Landschap. 
Het is fijn om de leerkrachten niet alleen te kunnen 
ontlasten, maar om ze ook nieuwe inzichten en 
inhoud te kunnen aanbieden. Op die manier 
vergroot de kennis over natuur en 
duurzaamheidsthema's binnen de school en 
kunnen ze daar ook in latere jaren gebruik van 
maken.  
Als IVN proberen we zo binnen onze regio het 
natuuronderwijs, en daarmee een duurzamere 
toekomst naar een hoger plan te tillen want 
immers; wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.  
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Natuurgids in opleiding, Marian Brouwer 

Met mijn mobieltje heb ik vast kunnen leggen hoe een rups een heel spoor 
achterlaat op een blad. Stilzwijgend en op de plaats rustend heb ik vele vogeltjes 

leren herkennen op alleen geluid en omgeving. Vol verbazing heb ik van zeer 
dichtbij een bewegingloze libel tot leven zien komen. In een kort filmpje zie je het 

oppompen van zuurstof en het poetsen van de ogen. Met de ogen dicht kan ik weer 
genieten van die rust en de kalmte op het water, als je in een kano vaart. Je 

beleeft alles om je heen veel intenser, vooral als iedereen even stil is.  

 
In de pauze ging ik op eigen verzoek wisselen van kano, zodat twee manieren van 

ervaren ruim aan bod kwamen. In het eerste groepje lag de nadruk op planten, 
informatie uitwisselen en prachtige fotomomenten, bij het tweede groepje hebben 

we vele vogels gespot, beluisterd en vastgelegd. Nu ik dit opschrijf bedenk ik weer, 
dat ik nog moet opschrijven, wat we allemaal hebben waargenomen. Dat is bijna 

niet te doen, zoveel! 
Uit eigen ervaring voor kajakkers nog enkele belangrijke tips.  

• Neem je mobieltje in een waterdicht hoesje mee, ook handig bij regen, zodat je 

foto’s kan blijven maken.  

• Stap niet met een rugzak op je rug te snel in een kano.  

• Zorg voor een set droge kleren, een haarföhn en een zakje droge ongekookte rijst…. 

 

 

Vakantietips 

 

Als natuurgids in opleiding heb je het voorrecht, dat 
je onder deskundige begeleiding de mooiste plekjes 

mag bezoeken. Zo gingen we een heel weekend met 
de groep naar de Weerribben. Van het grootse geheel 

tot in het kleinste detail stond genieten van de natuur 
voorop. 

 
Graag wil ik iets meer vertellen over de geweldige 

kanotocht in dit gebied, waar je in kleine groepjes 
van drie man, met kaart, zelf een route kon 

uitstippelen.  
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Het is alweer een tijdje geleden dat we met de 
Junior Rangers het eindkamp hielden op het 
landgoed van Roel Tissingh in Ruinen. Vorig jaar 
waren er 11 aspiranten die hun eindpresentatie 
gaven, dit jaar was het de beurt aan 8 jonge 
mensen. Wat hebben ze geleerd het afgelopen 
jaar en waar ligt hun passie. Of vinden ze alles 
leuk en wordt het nog lastiger een onderwerp te 
kiezen. Het lukte allemaal perfect. Ouders, 
broers, zusjes en grootouders kwamen luisteren 
naar de presentaties en op de eerst rij zaten 
natuurlijk de Junior Rangers van het eerste uur. 
Ze zijn allemaal ontzettend gegroeid het 
afgelopen jaar. En dan niet alleen in de lengte!  
Junior Rangers, 2016/2017, Stijn Oostveen, 
Joran Ros, Wout Bralten, Daphne Klomp, Timo 
Gils, Wick Westert, Tymo Grond en Mike Snippe. 
Romke Klijnstra doet op een later tijdstip zijn 
presentatie. Allemaal hartelijk gefeliciteerd! 
Onze groep bestaat momenteel uit 18 Junior 
Rangers. Voor het komende jaar zijn 2 nieuwe 
aanmeldingen.  
Als je Junior Ranger bent dan kun je ook 
meedoen aan de nationale en internationale 
zomerkampen.  
Dit jaar werd het Internationale zomerkamp 
gehouden in Zwitserland. Daan Zuijdam (JR) en 
Hendrik Leeflang (begeleiding) mochten samen 
met nog 2 jongeren en 2 begeleiders van andere 
JR-groepen deelnemen aan dit kamp. Ze hebben 
een onvergetelijke week gehad.  

 

Junior Rangers 2017  



 

 

  

Langs de vloedlijn wandelen, wie vindt dat nu niet fijn? Heerlijk met je blote voeten door het water 
en dan weer door het zand. Of net de natte voeten ontspringen. Iedereen heeft weleens de 
broekspijp nat gekregen door te laat te reageren op de golven. Ze overvallen je op het moment dat 
je even niet oplet. Wie vindt dat nu niet fijn? Iedereen toch. We gaan allemaal weleens naar zee. 
Heerlijk wandelen, eindeloos de neus achterna. Zeelucht en zeewind spoelen je hoofd leeg….  
 
Blauwe draadjes, groene draadjes, blauwe ballon, roze strikje, oranje draadjes, verfrommelde 
bakken van de vissersboot, handschoenen in alle maten, glas met en zonder deksel, verdwaalde 
flessen, een vliegende dop over het strand, een stukje plastic wat fladdert in de wind.  
 
Langs de vloedlijn lopen met je handen vol afval, het is tegenwoordig bijna normaal aan het 
worden. Grote acties worden op touw gezet om ons strand vooral schoon te maken en schoon te 
houden….  Jaarlijks komt er 8 miljoen ton aan plastic in de oceanen terecht. 
 
H&M ontwierp een jurk van plasticafval uit de zee, Adidas maakt schoenen van plasticafval uit de 
zee  
Nederlandse student ontwerpt een systeem dat plastic uit de zee op kan ruimen, Ecover gaat vissen 
op plastic. Per jaar wordt er ongeveer 311 miljoen ton nieuw plastic gemaakt waarvan ongeveer de 
helft eenmalig wordt gebruikt. De duurzame toekomst begint in ons hoofd. Hoe gebruiken wij de 
grondstoffen. Werk mee aan een duurzame toekomst, voor jezelf en voor anderen. 

 

8 miljoen ton  

http://weekend.knack.be/lifestyle/mode/h-m-maakt-jurk-van-plastic-afval-uit-de-zee/article-normal-811695.html
https://www.rockfrogs.com/nl/green/adidas-sports-wear-ocean-plastic-pollution/
https://www.rockfrogs.com/nl/green/adidas-sports-wear-ocean-plastic-pollution/
http://www.happynews.nl/2013/03/27/19-jarige-nederlandse-student-ontwerpt-systeem-dat-7-250-000-ton-plastic-uit-de-oceanen-kan-opruimen/
http://do.vlaanderen.be/ecover-gaat-vissen-op-plastic
http://do.vlaanderen.be/ecover-gaat-vissen-op-plastic
http://www.juttersgeluk.nl/


 

 

Bereikbaar via 
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 

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 
Werkgroepspeelnatuur: Dette Boiten 

Vogelwerkgroep bestaande uit: 
Gierzwaluw: Henk Derks 

Kerkuilen: Freddy Mager 
Steenuilen: Geert Komduur 
Huiszwaluwen: Janny Timmerman 

PR: Annemieke Blokzijl 
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Fotobijdrage: Kiena Brouwer, 

Grietje Loof, Bart Pijper, Marian 

Brouwer, Mathijs ter Bork, Marc 

van der Werf, internet. 

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 die pagina. Aarzel niet maar stuur het mooie 

materiaal in!  

 

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

