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H O O G E V E E N

Foto's  Bart Pijper

                 Van de Bestuurstafel
De vergaderingen van het bestuur zijn er vooral op gericht dat we 
samen weten wat er allemaal speelt binnen de afdeling. Er komt in een
maand tijd heel veel binnen via de mail maar ook telefoontjes, of men
komt langs bij het Struunhuus op de vrijdagochtend. In de maand
oktober hadden we ook een record aan activiteiten en sloten we dit af
met de Nacht van de Nacht. Het is heel fijn dat we samen met andere
actieve leden alles draaiende houden. Het jaar loopt weer ten einde. 
Het bestuur wenst iedereen hele fijne feestdagen 

                 Van de Voorzitter
Het zal je niet ontgaan zijn de afgelopen maanden. Allereerst werden
wij genomineerd voor de Groene Anjerprijs en kregen we 1000 euro
mee om mooie dingen mee te doen. Dat is ook zeker het plan en de
eerste stappen zijn inmiddels al gezet. De gemeente heeft de
verplichting met de nieuwbouw in het Winkelcentrum de Weide om
waterberging te realiseren. De plannen zijn voor het grootste gedeelte
uitgewerkt en hopelijk kan er deze winter in het Steenbergerpark een
begin gemaakt worden. Het waterplan, wat vooral met educatie en
bewustwording over water te maken heeft is veel groter dan alleen de
waterberging. We gaan er langzaam mee verder. Straks komen we in
actie voor betere waterkwaliteit, minder waterverspilling en/of meer
waterbewustzijn.
Als voorzitter, maar ook als actieve burger, heb ik mij aangemeld voor
het Klimaatburgemeesterschap. Klimaat, de energiecrisis, de
compensaties, energiearmoede, er speelt nogal wat. En bij IVN zijn we
ook al tijden bezig met het vergroenen, denk maar eens aan 2021 toen
de Droom van IVN voor 55.697 extra bomen, struiken, planten en
bloembollen. Het komende jaar zullen we blijven inzetten op de groene
daken. Er zijn nog genoeg daken waar het past. 
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Nieuwe leden:
Berty, Alie, Agnes, Gerda, Harrie, Marja, Jan, Henk, Annemarie, Jolanda, Karin,Thijs en Nienke zijn de nieuwe
leden van de afgelopen tijd. We heten jullie van harte welkom en graag zien we jullie bij een van onze leuke
Natuuractiviteiten. 



Oproep: 
Soort van de Maand
We zoeken schrijvers voor de soort van maand. Het jaar
zit er bijna weer op en een nieuwe lijst met namen van
vogels, bomen, beestjes zou leuk zijn maar dan wel
anders. De afgelopen jaren waren het met regelmaat
dezelfde schrijvers. Henny over bodemdiertjes, Bjorn
over bomen, Joop over vlinders, Johan over amfibieën,
Bernhard over paddenstoelen, Hero over zoogdieren,
Grietje over planten of wat overbleef in de lijst. Er zijn
nog steeds heel veel soorten waar we over kunnen
schrijven. Maar laten we dat nu eens aan de leden
vragen. Wie vindt het leuk om een soort te beschrijven.
Een keer per maand. Alles wat al voorbijgekomen is kun
je vinden op de website.
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/soort-van-de-
maand Helemaal naar beneden scrollen en je vindt de
lijst van de afgelopen jaren. Wie helpt om dit voort te
zetten? 
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Website:
Het is een beetje kaal op ‘onze’ IVN website. Dit heeft
alles te maken met de komst van een nieuwe website. De
totale transitie kost heel wat voorbereiding en onze
webmaster Annemieke Blokzijl heeft er soms een dagtaak
aan. Het vraagt nogal wat voor een webmaster. Wij prijzen
ons dan ook heel gelukkig met Annemieke. Hopelijk is het
in januari allemaal gereed en worden de activiteiten die
we in 2023 organiseren weer zichtbaar.

Regenmetingen in de Struuntuun
Het Struunhuus doet mee met “burgerwetenschap voor
nieuwsgierige noorderlingen”.
 Met zo’n 1200 extra regenmeters in Noord Nederland wil
de Hanzehogeschool Groningen in beeld brengen en
onderzoeken waar er veel of juist weinig neerslag valt.
 Dit onderzoek loopt een jaar. Er wordt 4 x een week lang
gemeten. De eerste week was van 27 oktober tot en met 3
november.
De fanatiekelingen gaan gewoon het hele jaar door meten.
De uitslagen van de regenmeters zijn te vinden op de
curioUs-kaart, net zoals de wormentelling waaraan we ook
hebben deelgenomen.
https://forum.nl/nl/meetactie-meet-de-regen

Bestuur:                                                                          Sociaal media
Grietje Loof: voorzitter en activiteiten coördinator                       Facebook: Grietje Loof                         
Henny Hausschild: penningmeester en ledenadministratie           Instagram: Grietje Loof
Bjorn Olthof; algemeen bestuurslid en vicevoorzitter                   Webmaster: Annemiek Blokzijl
Tamara Krikken: algemeen bestuurslid                                           Nieuwsbrief: Ina Brinkman

https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/soort-van-de-maand


 ‘Onze’ jeugd
Sinds september draait er bij onze afdeling weer een
jeugdgroep. Leerlingen van groep 7 en 8 maken op een
leuke manier kennis met de Natuur en alles wat daarin
te beleven en te leren valt. Zo waren ze tijdens de
Natuurwerkdag als voorproefje op het vervolg (we hopen
Natuurlijk dat ze allemaal bij de Junior Rangers komen)
bij het adoptieterrein van de Junior Rangers
Dwingelderveld. Dat smaakte naar meer stond er in het
verslag. Lisa Ensing is de vaste jeugdbegeleider en ze
wordt bij iedere activiteit geholpen door andere
jeugdbegeleiders. In de volgende nieuwsbrief een
uitgebreid interview met Lisa

Oproep: Foto van de Dag
Sinds een aantal jaren hebben we in December de Foto
van de Dag in de spotlight. Iedereen die een leuke foto
heeft gemaakt in het afgelopen jaar en die graag wil
delen via onze website en socials is welkom om de foto
in te sturen. hoogeveenivn@gmail.com
Het is natuurlijk ook altijd leuk als er tekst bij staat. En
de foto moet minimaal 1 mb groot zijn. Elke dag een
Natuurfoto in december, maak het samen met ons. 
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3-jarige samenwerking: IVN
Hoogeveen en DikGroen stichting
IVN Hoogeveen gaat een nieuw jeugdprogramma
opzetten om te zorgen voor nieuwe aanwas bij de
groep Junior Rangers Dwingelderveld. Het project
behelst de organisatie van 8-10 bijeenkomsten in de
natuur met iedere keer een ander thema en telkens
in een ander gebied. Met de seizoenen meebewegen
en ondertussen steeds meer leren. De doelgroep is
kinderen/jongeren van 10-18 jaar. 
Om dit nieuwe jeugdprogramma op te starten is een
samenwerking aangegaan met DikGroen stichting die
gedurende de eerste drie jaar een financiële
bijdrage levert.  

Cursus: Dieper de Natuur in
Deze verdiepingscursus start op 16 januari. We
behandelen een jaar rond verschillende thema’s. Alle
info daarover staat op de website. Zie link
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten/
cursus-dieper-de-natuur-in
Bart Pijper en Grietje Loof zijn de initiatiefnemers en
bij ieder thema staat er iemand klaar die veel weet
over dat specifieke onderwerp. We starten in januari
en een jaar rond sluiten we af in januari 2024. De
cursus is in zijn geheel te volgen maar bij voldoende
plek ook met losse lessen. Ons doel is meer te leren
over de eigen leefomgeving en die kennis weer
verder te gebruiken bij IVN of andere activiteiten. 

                                Website: http://ivn.nl/afdeling/hoogeveen

                                Facebook: IVN Hoogeveen

                                Instagram: Hoogeveenivn

                                Mailadres: hoogeveenivn@gmail.com
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