
Nieuwe vormgeving. Na 2 jaar een sprankelende nieuwsbrief uitgebracht te hebben 

is het nu tijd voor een nieuwe vormgeving. We hopen dat het leesplezier daar niet 

onder lijdt.  

VAN DE BESTUURSTAFEL 

Tijdens onze laatste bestuursvergadering van 2017 hebben we vooral gekeken naar 

de toekomst en met die uitkomst daarvan willen we heel graag met u in gesprek. 

 

De winter komt eraan. Het plaatje zegt genoeg en als we de afgelopen dagen door 

Drenthe reden zagen we hier en daar de sneeuwresten van een paar dagen prachtig 

winterweer. De kunstenares op de foto naait een winterse wereld. (Naam 

kunstenaar onbekend) 

  

IVN NIEUWSBRIEF DECEMBER 
Winter 2017 

Agenda: 

27 december: Zuidwolde 

Nestkastenochtend voor 

de jeugd. Info via de link 

27 december: Zuidwolde 

Plantenjacht in de winter. 

Info via de link 

29 december: Westerveld 

Midwinterwandeling in het 

Dwingelderveld info via de 

link  

6 januari: Zuidwolde 

Sleedoornpage eitjes 

zoeken in de vlindertuin. 

Info via de link 

7 januari: Zuidwolde 

Winterwandeling. Info via 

de link 

20 februari: Jaarfeest op 

de Toekomst. Voor alle 

leden van IVN 

Hoogeveen. Voor meer 

info raadpleeg de 

website.  

Aanmelden verplicht 

i.v.m. de catering 

 

 

 

 

http://www.natuurverenigingzuidwolde.nl/agenda.html
http://www.natuurverenigingzuidwolde.nl/agenda.html
https://www.ivn.nl/afdeling/westerveld/activiteiten/midwinterwandeling-dwingelderveld
https://www.ivn.nl/afdeling/westerveld/activiteiten/midwinterwandeling-dwingelderveld
http://www.natuurverenigingzuidwolde.nl/agenda.html
http://www.natuurverenigingzuidwolde.nl/agenda.html
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen
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JAARFEEST OP DE TOEKOMST 

AAN DE WEG TIMMEREN 

De afgelopen 5 jaar heeft onze IVN-afdeling hard aan de weg getimmerd. In een 

tijd waarin natuur erg onder druk staat hebben we met elkaar de schouders eronder 

gezet. Door te blijven monitoren, de dialoog aan te gaan, cursussen te organiseren, 

jeugdprogramma’s uit te breiden en duurzaamheid meer op de agenda zetten. Alle 

actieve IVN-vrijwilligers hebben op eigen wijze invulling gegeven aan datgene wat 

voor hen telt, belangrijk is of waar ze gewoon goed in zijn. Liefde voor de Natuur 

en die uitdragen en delen. 

IN GESPREK TIJDENS DE MAALTIJD 

Op 20 februari 2018 nodigen we alle actieve leden uit om samen met ons in de 

Spaarbankhoeve het jaarfeest op de toekomst te vieren. Tijdens deze avond 

houden we ook onze jaarlijkse ledenvergadering en doen we verslag van over het 

afgelopen jaar. Het financiële jaarverslag en verenigingsjaarverslag is 14 dagen 

voor het jaarfeest in te zien. Een uitnodiging volgt. 

 VAN DE VOORZITTER 

In februari 2013 werd ik voorzitter van de IVN-afdeling Hoogeveen. Na een jaar van 

‘meedraaien’ met het zittende bestuur kwam het moment dat ik de hamer van Bart 

Pijper overnam. Terwijl ik nog druk bezig was met de Natuurgidsenopleiding, was ik 

mij ondertussen aan het oriënteren op de functie die ik op mij zou nemen. Tijdens 

de ledenvergadering, bij mijn aanstelling, deelde ik aan ieder aanwezig lid een 

papiertje uit met de vraag om daar drie dingen op te schrijven die voor IVN 

Hoogeveen op het ‘to-do lijstje’ moesten komen. Heel gevarieerd was de uitkomst 

daarvan. Die briefjes heb ik al die jaren bewaard en ook regelmatig bekeken. Waar 

zit onze kracht binnen de afdeling? We hebben veel actieve leden en er kwamen 

ook steeds meer mensen bij een keer wilden helpen of zelfs vaker inzetbaar waren. 

Dat is natuurlijk alleen maar fijn. Samen met Marjan Bralten van IVN Westerveld 

ben ik gaan kijken naar mogelijkheden om de jeugd die naar het voortgezet-

onderwijs gaat een plek te bieden bij de Junior Rangers. Dat is gelukt en nu is er al 

voor het derde jaar op rij een prachtige club jonge mensen die zich inzet voor de 

natuur, er leert en werkt. In Hoogeveen stopten de jeugdleden na groep 7 en het 

idee om dit pas in groep 8 te gaan doen werd met veel enthousiasme door de 

jeugdleden ontvangen. Zo raak je de jeugd die natuur hoog in het vaandel heeft 

niet kwijt. Een fijn project om aan te werken en eind 2017 heb ik de coördinatie 

overgedragen aan mijn collega Ans Lutgerink. Fijn dat nieuwe mensen leiding willen 

geven. Ik ben trots op de mooie samenwerking met IVN Westerveld en de Junior 

Rangers.  

Men vroeg via de briefjes om excursies, lezingen, korte cursussen en leuke 

workshops. Enkele voorbeelden daarvan zijn, de jeugdbegeleiderscursus in 2014, de 

cursus ‘Tuinreservaten’ in 2015 en ‘Waar wij wonen’ in 2016. Met trots is in 2017 

gestart met de Natuurgidsenopleiding, samenwerking met IVN Westerveld en de 

Natuurvereniging Zuidwolde. In juni 2018 hopen we 28 nieuwe natuurgidsen te 

kunnen begroeten. U leest het, stilzitten is niet mijn hobby. Met veel plezier ben ik 

als voorzitter de verbindende factor geweest voor alle zaken, in Hoogeveen, die 

met natuur en duurzaamheid te maken hebben. Het komende jaar zou mijn laatste 

jaar als voorzitter zijn maar door persoonlijke omstandigheden ben ik nu al bezig 

om mijn taak over te dragen. Ik zie jullie hopelijk allemaal tijdens het Jaarfeest op 

de Toekomst. Jullie voorzitter, Grietje Loof. 
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MARIAN BROUWER, NATUURGIDS IN OPLEIDING 

MINI EXCURSIES ADOPTIETERREIN 

Inmiddels hebben we een kijkje in elkaars keuken kunnen nemen en weer 

ervaren hoeveel variatie zo´n klein stukje Drenthe biedt. De groep 

natuurgidsen in opleiding is opgedeeld en voorzien van twee begeleiders, 

zodat elke excursie met maximaal 12 personen wordt gelopen. 

        

De gebieden variëren van postzegelformaat tot nauwelijks beloopbaar, 

zonder blaren of andere klachten te krijgen, met laarzen. Het is erg leuk 

om te merken, dat elke gids in spé een eigen manier van kijken en 

rondleiden heeft. Waar de ander erg veel waarde hecht aan achtergrond 

en geschiedenis en nauwelijks het gebied zelf betreedt, laat ik graag 

iedereen zelf ploeteren en gegevens verzamelen met behulp van 

zoekkaarten en vis attributen. Als kleine kinderen speuren we het water af 

naar verschillende levensvormen. Zelfs op ons kleine stukje, net kaal 

gemaaide adoptiegebied, vinden we van alles in deze herfstmaand. Zo zie 

je maar weer, dat dit niet alleen aan jeugd wel besteed is. Enkele gasten, 

al jaren natuurliefhebbers, hadden dit nog nooit gedaan en hebben nu 

verschrikkelijk genoten! 
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Negen verschillende gidsen hebben elkaar weer een schat aan informatie 

gegeven door gewoon een activiteit te bieden op en rond hun eigen 

terrein. We hebben gedanst op het “water”, waar iemand 

jeugdherinneringen met ons deelde, in een heerlijk zonnetje een 

vragenlijst ingevuld aan een picknicktafel, door een stukje oerbos 

gestruikeld over takjes en paddenstoelen. We volgden een dassenpaadje, 

om vervolgens pootafdrukken van Schotse Hooglanders te vinden, naast 

vele andere dassensporen. Hebben een hoornaarsnest van dichtbij 

bezocht, het nieuwe begin in bomen in de herfst ontdekt en kleine 

beginnetjes van heide in een jong kaal geschraapt gebied gevonden. 

 

NATUURWERKDAG 2017  

Er werd heel druk gewerkt op vele plekken. Zo was de jeugd bezig op het 

Nuilerveld en hebben ze veel werk verzet. Zo krachtig als jonge boompjes 

opschieten uit de aarde, zo krachtig ging de jeugd deze boompjes te lijf. Natuurlijk 

was er naast het harde werken ook tijd voor ontspanning en educatie. Wat is het 

mooi om dit met samen te kunnen doen. In een ander gedeelte van het Nuilerveld 

waren een aantal mensen bezig om de jeneverbes te ruimte te geven. Vrijwilligers 

van kinderboerderij de Beestenbult en de werkgroep Speelnatuur werkten samen in 

de Speelnatuur en Idylle.  

 

Met zijn allen hebben we veel plezier 

gehad op deze drie ochtenden en zijn er 

vele mooie foto’s gemaakt. Daar konden 

enkele kritische kanttekeningen van de 

begeleiders weinig afbreuk aan doen. Alle 

lovende opmerkingen gaven een goed 

tegenwicht. Het was zeer leerzaam en ik 

voel me weer en stuk rijker!     
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In het Struunhuus werden zwaluwkommetjes gebouwd. Volgend jaar kunnen er 

nieuwe kommetjes verkocht worden om zo nog meer zwaluwen te helpen. De 

zwaluwwerkgroep zoekt uitbreiding, dat even terzijde. Het is prachtig en dankbaar 

werk. Neem contact op met ons en wij zorgen voor de juiste verbinding. De 

Natuurwerkdag 2017 was een TOPdag! 

 

Ondertussen in het Struunhuus 

 

Nog even een blik op de mozaiekbank in het Struunhuus! In 2018 gaan we van start 

met het plakken van de mozaieksteentjes. Een mooi team mensen wil meehelpen 

aan deze klus. Aanmelden kan nog altijd via hoogeveenivn@gmail.com 

 

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN 

 

mailto:hoogeveenivn@gmail.com
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Bestuur: 
Voorzitter: Grietje Loof 
Penningmeester: Marc van der Werf 
Secretaris: Anita Zwiep 
Bestuurslid: Dette Boiten 
Bestuurslid: vacature 
Werkgroepen:  
Dassen: Hero Moorlag 
Scharrelkids: Tamara Krikken 
Natuurkenners: Bart Pijper, Nina 
Oostwoud 
Struners: Grietje Loof 
Junior Rangers: Hendrik Leeflang, Jose 
Daemen 
Paddenstoelen: Bernhard de Vries 
Zoogdier: Jan Mager 
Planten: Freddy Mager, Henny Bisperink 
Werkgroepspeelnatuur: Dette Boiten 
Gierzwaluw: Henk Derks 
Kerkuilen: Freddy Mager 
Steenuilen: Geert Komduur, Erwin 
Bruulsema 
Huiszwaluwen: Janny Timmerman 
PR: Annemieke Blokzijl 

 

Bereikbaar via:  

Website IVN Hoogeveen 
IVN twitter 
IVN Facebook 
IVN instagram 
 
Mail: hoogeveenivn@gmail.com 

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

