
 

 

 Z O M E R  2 0 1 7  

IVN nieuwsbrief 
Juli - Augustus 

Agenda 

02 juli: Bosspeurtocht. Door de bomen 

het bos bekeken.  

We gaan struinen door het bos van 

landgoed De Havixhorst. 

Info   

05 juli: Opening gedichtenpad ‘de Wijde 

Weide’. Het gedichtenpad is een initiatief 

van bewoners uit de Weide/Erflanden. 

Ook ons IVN Struunhuus ligt aan dit 

pad. Info 

08 juli: Open Imkerijdag. De leden van 

Imkervereniging de Wijk geven dit 

weekend demonstraties en beantwoorden 

al uw vragen over bijen. En natuurlijk 

kunt u een kijkje nemen in de nieuwe 

bijenstal.  

Info 

12 augustus: Dag-excursie naar het 

Noordijkerveld in de Achterhoek. 

Info en aanmelden 

28 juli: Waterbeestjes in de Oude Kene. 

Kom ontdekken wat voor dieren er 

allemaal in het water zitten! Wist je 

bijvoorbeeld dat er waterbeestjes zijn die 

ademhalen met hun staart? Deze 

activiteit is geschikt voor kinderen van 4 

t/m 12 jaar, mits ze een zwemdiploma 

hebben. 

Info 

Voor in de agenda: 

Ik zit in de boom 

Ik zit in de boom 

En de bladeren zijn mooi groen 

Het is een lekker zonnig weertje 

De lucht is zo blauw 

Ik zit in de boom 

En zie de bladeren dan zo groen 

Gedichtenpad gedicht: Adinda van de Kuit 

 

 

Vogels kijken 

13 augustus  

Noordijkerveld 

12 augustus 
Excursie met de IVN-

plantenwerkgroep 

Hoogeveen. 

Info 

IVN Open dag 

09 september 
Van 14 tot 17 uur 

organiseren we voor de 

3de keer onze Open 

Dag.  

Info 

Vogels kijken vanuit 

de kijkhut.  

Info 

https://www.drentslandschap.nl/event/bosspeurtocht
https://www.drentslandschap.nl/event/bosspeurtocht
http://www.swwh.nl/artikel/gedichtenpad-de-wijde-weide-opent-op-5-juli/
https://www.drentslandschap.nl/event/open-imkerijdag
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/excursie-naar-het-noordijkerveld-in-de-achterhoek
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/excursie-naar-het-noordijkerveld-in-de-achterhoek
https://www.drentslandschap.nl/event/waterdiertjes
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/excursie-naar-het-noordijkerveld-in-de-achterhoek
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/open-dag-1
https://www.drentslandschap.nl/event/vogels-kijken-2-2-2
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Van de bestuurstafel 

Nog even en de vakantietijd breekt aan. In juli 

komt het bestuur nog 1 keer bij elkaar voor een 

vergadering en dan is het tot eind augustus 

rustig. De voorbereiding voor de Open Dag is 

dan in volle gang. De werkgroepen hebben de 

uitnodiging om op 9 september aanwezig te 

zijn al gehad. We hopen natuurlijk dat alle 

werkgroepen zich gaan presenteren.  

 

Ondertussen in de natuur 

Libellenexcursie in de Oude Kene 

Een regenachtige, winderige en koude 7 juni paste 

niet zo goed bij een libellen excursie in de Oude 

Kene, dus die moest in de herkansing. Dat werd 

donderdag 15 juni en nu met meer succes. ‘Het was 

warm maar mooi’, zo omschreef Hero Moorlag de 

ochtend. Foto: R.W.Jansen 

 

Trappen, Happen, Stappen 

Op 22, 23, 24 en 25 augustus vindt de tweede 

editie van ‘Trappen, happen, stappen’ plaats 

en op de laatste dag is het eindpunt bij het 

IVN Struunhuus gepland. Een mooie locatie 

om de benen te strekken, wat te drinken en te 

genieten van de natuur in het stadspark. Wij 

zoeken nu mensen die ons mee willen helpen 

om deze vrijdag de 25ste tot een succes te 

maken. Reclame maken voor IVN, een 

drankje verzorgen en eventueel een 

kinderactiviteit begeleiden. Aanmelden kan bij 

Grietje Loof.  

‘Bij dit retro rijwielevenement staat het fietsen 
centraal. Elke dag zijn er routes beschikbaar 

van 30 en 40 kilometer. 
Daarnaast kunnen jong en oud langs de route 

en bij de finish deelnemen aan diverse 
(sport)activiteiten en genieten van muziek, 
vermaak en lekkere hapjes.’ 

 

In een tijd dat de natuur zo onder druk staat is het juist goed om aan iedereen te vertellen wat er zo 

belangrijk is aan het beschermen van de natuur. Het thema voor de Open Dag is duurzaamheid. 

Een thema wat heel goed past in een periode waar iedereen op zoek lijkt naar een betaalbare, 

duurzame toekomst. Het 100-100-100-project in Hoogeveen is daar een mooi voorbeeld van.  Maar 

ook Hoogeveen woont slim is een stap in de goede richting. Dit is samen met een 

duurzaamheidswinkel in de oude bieb in de wijk Wolfsbos een voorbeeld voor heel Hoogeveen. Zet 

de datum alvast in de agenda! Mis het niet.  

Verder zal het bestuur zich moeten buigen over de statuten. Bij nader onderzoek is gebleken dat 

deze niet goed zijn bewaard en ze ontbreken dus in de boeken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling 

dus hier gaan we aan werken. Wij wensen iedereen een hele fijn zomervakantie toe en hopen jullie 

op 9 september te kunnen begroeten.   

http://trappenhappenstappen.nl/
http://www.hoogeveen.100-100-100.nl/
https://www.hoogeveenwoontslim.nl/
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Uilen in de hoofdrol 
 

 

Struners waren op zaterdag 10 en 17 juni aanwezig bij 

het ringen van kerkuilen en steenuiltjes. Dat was de 

bedoeling tenminste maar de steenuiltjes waren al 

uitgevlogen dus er werden alleen kerkuilen geringd. Voor 

de jeugd is dat hoofdzakelijk toekijken en een 

fotomoment. En dan is het maar wat fijn dat kerkuilen 

heel vaak in de buurt van een boerderij hun nest hebben. 

Want op een boerderij is natuurlijk nog veel meer te zien. 

Volgens Doortje is het elke keer weer een succes en heel 

leuk om mee te maken.  

Ook de Junior Rangers waren op 17 juni op pad om 

uilen te ringen. Zij waren op pad met vrijwilligers van de 

Steenuilenwerkgroep Drenthe. Zij troffen in een kast 5 

jonge torenvalken aan, die in een boodschappentas mee 

naar beneden mochten voor een persmoment. Natuurlijk 

werden ze gewogen en kregen ze een ring om de poot. 

Ook hier was het hoofdzakelijk toekijken en het 

fotomoment. Maar ook de wijze lessen over de soorten 

uilen en in dit geval de torenvalk. Ook bij de JR was het 

een succes. De JR maken zich nu op voor het afsluitende 

kamp op 1 en 2 juli in Ruinen. We hopen in september 

weer nieuwe aspiranten te kunnen begroeten. Meedoen? 

Lees hier alles over het nieuwe programma. 

http://steenuilendrenthe.nl/
http://steenuilendrenthe.nl/
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/junior-rangers
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Succesvolle Slootjesdag 
 
Neem je schepnetje mee en kom naar de IVN Slootjesdag. Dat was niet tegen ‘dovemans oren’ 

gezegd. Ruim 100 kinderen kwamen op zondagmiddag 11 juni naar de Slootjesdag in het 

Steenbergerpark. We hebben in het hele jaar maar 1 activiteit op de zondag en merken dat ouders 

met opa’s en oma’s het dan heel leuk vinden om samen met kind/kleinkind een activiteit te beleven. 

Zelfs uit Emmen, Coevorden, Zwolle kwamen bezoekers om op zoek te gaan naar waterbeestjes.  

 De verstopte schatkist!  

Tijdens het klaarzetten van alle materialen is ook 

een schatkist verstopt in de groene omgeving van 

de vijver voor het Struunhuus. Kort na 3 uur ‘s 

middags werd het schatkistje gevonden door Iris 

Westra uit Emmen. Zij ontvangt het ‘Grote water 

doeboek’ en kan met een mooie foto ook nog 

andere prijzen winnen. Dit is een landelijke 

winactie. In heel Nederland deden (of doen) meer 

dan 100 afdelingen mee met de Slootjesdag. Iris 

en haar ouders en zus konden niet meedoen, 

vanwege sportwedstrijden, op de Slootjesdag die 

Emmen een week later organiseerde. Uitwijken 

naar Hoogeveen was dus geen gek idee.  

 

Johan Scheeres had weer een hele verzameling 

waterbeestjes gevangen. Iedereen wil daar het 

fijne van weten en zodoende had Johan het erg 

druk. ‘Heb je wel te drinken gehad Johan’, was de 

vraag die gesteld werd waarop Johan antwoorde 

dat hij na 3 pogingen de koffie maar had gelaten 

voor wat het was. ‘Er dreef steeds kroos in de 

koffie’. ‘Hoe zou dat nu toch komen Johan?’  

Wij hebben wel een idee.  

Ook had Johan gezorgd voor een grabbelton 

gevuld met modder waar iedereen natuurlijk eens 

even in mocht grabbelen. De durfal haalde mooie 

mosselen omhoog! Topactiviteiten. 

 

Grabbelen in de modder! 

https://www.ivn.nl/ivn.nl/slootjesdagen/winactie
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Afsluitende jeugdactiviteit 
 

Hulp van de Junior Rangers  

Een aantal Junior Rangers kwam helpen tijdens 

de Slootjesdag. Wij zijn maar wat blij met deze 

jongeren die zich in willen zetten tijdens onze 

jeugdactiviteiten. Daar gaan we in de toekomst 

meer van horen! Natuurlijk willen we iedereen 

bedanken die mee heeft gewerkt aan deze 

prachtige middag. Schminkers, broodjesbakkers, 

zonder de catering was het ook niet gelukt, petje 

af voor alle hulp. De mooie ontdektafels vol 

waterbeestjes, verzorgd door Johan Scheeres, het 

was top! De makers van het labyrinth! Uitzetten 

in de stromende regen en maaien van het lange 

gras was een hele klus. De mensen die met de 

drone leuke opnames van het labyrinth kwamen 

maken. En natuurlijk alle ouders, grootouders en 

kinderen. Zonder jullie zou het een hele saaie dag 

zijn dus we zijn maar wat blij met jullie komst. 

Iedereen bedankt!  

 

 

Meer lezen, kijk hier. 

 

De laatste jeugdactiviteit van het seizoen is de 

Slootjesdag. Al moesten er nog uilen geringd 

worden, de slootjesdag is de hekkensluiter van een 

mooi jeugdseizoen.  

We gaan genieten van een fijne zomervakantie en 

tijdens die vakantie is er ook nog wel wat te doen 

in het Steenbergerpark of elders. Check de agenda 

regelmatig.  

We starten op 9 september, tijdens onze Open 

Dag, met een nieuw programma de 

jeugdactiviteiten. Aanmelden voor de 

Scharrelkids of andere groepen kan via deze link. 

Ken je gezinnen met kinderen in de leeftijden 

vanaf groep 5 maak ze attent op onze activiteiten!  

 

 

 

 

En weer starten  

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/nieuws/terugblik-slootjesdag
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/jeugd
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Een geweldig weekend  

De Natuurgidsen in spe waren het weekend van 24 en 25 juni in de weerribben te vinden. Het eerste half jaar 

zit erop. Het was een mooie tijd en we hebben veel bijzondere natuurmomenten beleefd samen. Enkele 

berichten na het weekend:  

“Het was een geweldig weekend, heel veel dank aan organisatoren en ook voor de inbreng van docenten. Iedereen een fijne 

zomer gewenst en tot september”. 

“Geweldig weekend. Geweldig moe, Geweldige vakantie toegewenst”. 

“Wat hebben we in een mooi gebied mogen genieten, leren, kijken en lachen met elkaar. Ik heb genoten en veel bijgeleerd. 

Dankjewel allemaal en dikke pluim voor de organisatie die alles tot in de puntjes geregeld had.” 

“Het afgelopen weekend hebben we diverse excursiestijlen van cursisten en docenten ervaren, waarvan enkele kleine 

onderdelen een goed voorbeeld gaven, hoe ik het niet ga doen……… Dit houd ik wijselijk voor me. Mijn diploma is nog 

niet binnen. Het was al met al een fantastisch weekend!” 

 

 

 

 

Essentaksterfte  

Het zal niemand ontgaan zijn, de kranten staan er 

momenteel vol van. Het is al een aantal jaren aan 

de gang maar nu wordt duidelijk zichtbaar wat er 

aan de hand is. Na de iep die zo goed als 

verdwenen is uit Nederland volgt nu de es in een 

rap tempo. 80% van de essen in Nederland zijn 

aangetast. Bomen die ziek zijn verliezen hun blad 

en takken kunnen afsterven. En ramp voor het 

Nederlandse bos.  

Ook in Hoogeveen staan heel veel essen. Deze 

worden gekapt zodra de situatie onveilig wordt 

(noodkap). Vervanging wordt per geval bekeken 

zo meldt de gemeente. Het is dan ook een 

behoorlijke kostenpost. Er bestaat geen vaccin en 

er is eigenlijk niets te doen aan de verspreiding 

van de ziekte. Esdoorn, eik en populier zijn niet 

vatbaar, die kunnen eventueel worden aangeplant.  

Essentaksterfte is een ramp voor het bos.  

 

 

De vrijdagochtend 

Iedere vrijdagochtend is het Struunhuus open en 

zijn er een aantal mensen aanwezig. Onder 

andere ‘onze’ tuinman Rieni. Hij verzorgt heel 

veel werkzaamheden rondom het Struunhuus en 

daar zijn we maar wat blij mee. Maar ook zijn er 

iedere vrijdag mensen uit het AZC te vinden die 

allerlei hand en spandiensten verrichten. 

Tuinieren, schoonmaken, gezellig koffiedrinken of 

thee van de watermunt. Het zijn leuke ochtenden 

en voor wie zin heeft ‘kom eens aan’. Drink een 

kopje koffie mee, loop eens mee met de mensen in 

de Idylle, want ook hier zijn soms wat kleine 

werkzaamheden te verrichten. En heb je zin om 

eens een ochtendje mee te draaien, vanaf 9 uur 

zijn we aanwezig.  

 

 

 

 

 

“Laat de natuur in je leven zo vaak het maar kan” 

http://nos.nl/artikel/2180066-essentaksterfte-is-een-ramp-voor-het-nederlandse-bos.html
http://nos.nl/artikel/2180066-essentaksterfte-is-een-ramp-voor-het-nederlandse-bos.html
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Onzichtbare wereld 

Het agrarische cultuurlandschap is rijk aan mooie planten en dieren. Sterker nog, 65% van het 

cultuurlandschap komt juist voor in agrarisch gebied. Maar, je moet goed kijken om de 

verschillende soorten te zien! De natuurspotters helpen je daarbij. In hun blogs vertellen ze over 

hun belevenissen in deze natuur in Drenthe, de bijzondere soorten die ze tegenkomen en waar je ze 

zelf kunt spotten. Veel van de natuurspotters zijn actieve tellers, werken bij natuurorganisaties of 

houden zich wetenschappelijk bezig met soortenregistratie. Kortom: genoeg kennis en informatie 

om lekker in weg te lezen of je op weg te helpen. Maak hier kennis met ze en kies wie je wilt 

volgen. 

 

Tijdens NL Doet op zaterdag 11 maart was er in het 

Steenbergerpark een activiteit voor jongeren van 12 tot 18 

jaar. Een aantal jongeren gaf gehoor aan deze oproep en 

ging gewapend met de smartphone aan de slag. Het was de 

bedoeling om de onzichtbare wereld met de smartphone 

vast te leggen en vervolgens op Instagram te delen onder 

Hashtag #27232. Mike Snippe, een van onze junior rangers 

maakte de foto hiernaast en ‘won’ daarmee deze opdracht. 

Gefeliciteerd!  

In de afgelopen winter werd in Drenthe door de Woesteland 

academie een korte cursus Jongerenbegeleider IVN gegeven. 

De cursisten kregen als eindopdracht om een activiteit op te 

zetten en te begeleiden op 11 maart tijdens NL Doet. Twee 

cursisten uit onze omgeving hebben ervoor gekozen om met 

een foto activiteit de onzichtbare wereld in het Steenbergerpark 

zichtbaar te maken. Een andere groep had o.a.een gps-route 

door het Dwingelderveld bedacht.  

Hoe kwam die opdracht tot stand 

Heel Drenthe zoemt, Natuurspotters 

http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/nieuws/persberichten/bericht/meetnet-agrarisch-cultuurlandschap/384
http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/nieuws/persberichten/bericht/meetnet-agrarisch-cultuurlandschap/384
http://www.heeldrenthezoemt.nl/natuurspotters/
http://www.heeldrenthezoemt.nl/soort-van-de-maand/juni/
http://www.heeldrenthezoemt.nl/natuurspotters/
http://nldoet.nl/klus/27232
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/explore/tags/klus27232/
https://www.ivn.nl/woesteland
https://www.ivn.nl/woesteland
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Loesje: “Zomervakantie .. als je enige zorg dat wolkje voor de zon is” 

 

Het adoptieterrein 
 
De eerste drie modules van de cursus zitten er op. Het komende 

weekend is er nog een kamp met alle cursisten en begeleiders en 
trekken we met kano’s en fietsen door de Weerribben. Daarna 

kunnen we even al onze aantekeningen en foto’s ordenen en 
komen we pas in september weer bij elkaar. 
Vooral het verwerken van de gegevens van het adoptieterrein 

behoeft wat onderhoud, wat mij betreft. Als je net begint is alles 
interessant en maak je van alles foto’s. Later ontdek je dat dit 

niet de manier is om dat gebiedje, waar je regelmatig komt in 
kaart te brengen.  

 

Natuurgids in opleiding, Marian Brouwer 
 

Samen met studiegenoot Henny, die al veel meer weet dan ik, kijken we om de week wat er 

veranderd is. Nou, dat is veel! Het is niet bij te houden hoeveel veranderingen er van de winter 
naar de lente plaatsvinden. Dan komt nu nog de zomer. 

Deze zomer gaan we even bij elkaar zitten om een plan te maken. Uiteraard volgen we als 
leidraad wel de zeer uitgebreide cursusmap, maar we willen een eigen verhaal vertellen. Best 
moeilijk als tweetal, maar het heeft zijn voordelen. Zo vind ik het erg leuk om alles onder 

woorden te brengen en in beeld te zetten. Henny heeft meer een wetenschappelijke inslag en kan 
heel goed determineren en in kaart brengen. Zij heeft al veel meer excursies bij het IVN 

meegelopen en ontdekt nu, dat er best wel veel kennis is blijven hangen. Samen kunnen we vast 
een prachtige bundeling maken van al onze bevindingen tijdens deze opleiding. 

Gelukkig kunnen we ook altijd wijze raad krijgen van onze mentor. Onlangs hebben we hem als 
excursieleider mogen meemaken op zoek naar libellen. Bij toeval heeft het gebied, de Oude 
Kene, waar we met een klein groepje rondliepen veel overeenkomsten met ons adoptieterrein. 

Het ligt net aan de andere kant van het spoor. Een paar dagen later hadden we met de hele groep 
cursisten elders een excursie, met hetzelfde doel. Dat gaf al een goede indicatie voor de geschikte 

groepsgrootte. Wat mij betreft worden mijn groepjes niet groter dan tien personen en beperk ik 
de te lopen afstand. Zo observeer je beter het gedrag van dieren en is er ruimte voor interactie, 

foto’s en notities maken. 
Het komende weekend zullen we vast veel meer opsteken van de diverse excursiestijlen. Ik heb 
er zin in! 

Alvast een fijne vakantie allemaal! 
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Bart Pijper, Grietje Loof, Doortje Antonisse, 
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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 die 

pagina. Aarzel niet maar stuur het mooie materiaal in!  
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