
Nieuwsbrief voor leden, donateurs en belangstellenden           2023 nr. 1         

H O O G E V E E N

                 Van de Bestuurstafel

                 Van de Voorzitter
Moment van schrijven: 17 december 2022. Net terug van de landelijke
ledenraad en boordevol inspiratie. Hoe kan dat? Opstaan om 6:30 op
de zaterdagochtend is nu niet direct mijn hobby. Maar vooruit, wie A
zegt. Je kent het wel. Ik sta op tijd op het station. Vandaag reis ik naar                                                                               
Driebergen-Zeist en vlak bij het station is het mooie Antropia. Daar
komen, vanuit alle hoeken van het land, IVN-bestuursleden, de raad 
van toezicht en het IVN-bestuur bij elkaar. Voor mij is dit een totaal 
nieuwe setting. Jaren geleden was ik ook afvaardiging vanuit Drenthe 
en had ik te maken met een Stichtingsbestuur en het
Verenigingsbestuur. Twee takken, twee petten, twee ingrediënten die
op wens in de afgelopen jaren weer zijn samengevoegd. Directeur 
Jelle de Jong schetste het beeld van een kind wat op zichzelf ging
wonen, groot genoeg om de vleugels uit te slaan en na wat 
omzwervingen was de bezinning daar en wilde het volwassen kind 
weer thuis komen wonen. De stichting weer opgenomen in de
Vereniging. Allemaal leden, de vrijwilligers en de beroepskrachten. 
Met allemaal hetzelfde doel: Op een prettige manier samenwerken. 
En wat ons bindt is de gezamenlijke beweging.
De tijd is gunstig. Iedereen heeft het over klimaat, stikstof, 
vergroening, biodiversiteit en we weten ook dat mensen, kinderen, 
verder van de Natuur staan dan ooit. Er liggen zoveel taken en er is binnen IVN zoveel kennis. 
En zo kom ik geïnspireerd thuis. 
De landelijke Ledenraad vergadert 4 keer per jaar en heeft in de ruimtes daar tussen regelmatig
(in voorbereiding) overleg. Over de toekomst, de visie, de kansen en de samenwerking!   
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Vogels in de Winter 15 januari 
Al hebben we niet meer die strenge winters zoals in het verleden, we
houden wel heel erg van vogels in de eigen leefomgeving. Eigenlijk krijg
je er nooit genoeg van, kijken naar vogels. Die vrijheid, wegvliegen en
flierefluiten wanneer ze daar zin in hebben. In het voorjaar werken de
tuinvogels zich een slag in de rondte om het jonge gezin groot te
brengen. Ze fluiten bij onraad, ze fluiten als ze vrolijk zijn, ze fluiten om
een partner te vinden en wij genieten mee. Ook en misschien wel vooral
in de winter als wij binnen zitten en de vogels buiten ‘overleven’.
Hebben ze onze hulp nodig? Niet echt maar als er veel sneeuw ligt of
het water is bevroren dan is het handig om te zorgen voor voer en
water. En appel voor de merels, wat zaadjes voor de zaadeters en
natuurlijk is het leuk om ook iets voor de insecteneters te regelen. Ieder
vogeltje heeft iets anders nodig zo lijkt het wel.
Bij IVN hebben we de laatste jaren i.v.m. corona geen grote Vogel in de          
Winter activiteit kunnen organiseren, we organiseerden wel de ‘Vogel in
de Winter Tas’ zodat je thuis aan de slag kon. Nu gaan we weer eens
een grote Vogel in de Winter activiteit organiseren in het
Steenbergerpark. Kom meedoen, een vogelsnack maken, pinda’s rijgen
of een nestkastje in elkaar timmeren. Vreemde vogels zijn er ook vast,
ze vertellen verhalen over vogels en daar wordt toch iedereen blij van.
Bij een gezellig vuurtje kun je een broodje bakken en zo maken we er
een hele leuke middag van.
Aanmelden kan via http://ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten   

IVN bij Ondernemend Hoogeveen.
Op uitnodiging van Ondernemend Hoogeveen hadden we
een stand in de foyer van de Tamboer gemaakt tussen alle
andere ‘ondernemers’ die zich vooral bezighouden met
Duurzaamheid. Deze avond was dat wel, samen met klimaat,
het woord wat het meest werd besproken. Hoe kan het
bedrijventerrein Hoogeveen verduurzamen. Meer groen,
minder steen. Maar Natuurlijk ook over hoe ga je met de
energie om, hoe kun je duurzaam werken en hoe neem je
het personeel mee op deze reis. Helga van Leur nam
iedereen mee in een inspirerende presentatie over de
instabiliteit van het klimaat. En wethouder Jeroen
Westendorp en Klimaatburgemeester Grietje Loof riepen op
om meer samen te werken. Aan IVN zal het niet liggen, die
loopt te koop met de Groene Daken. En er kan nog veel
meer groen dak aangelegd worden in Hoogeveen.
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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: Annemieke Blokzijl
Tamara Krikken: algemeen bestuurslid                                           Nieuwsbrief: Ina Brinkman

foto gemaakt door Bernhardus Annen van Benfleuri bloemen



Kennismaking met Lisa Eising  
Lisa Eising, 31 jaar, geboren in Emmen verhuisde op kleuterleeftijd naar              
Hengelo. Ze komt uit een Drentse boswachtersfamilie.                                           
Vanaf haar 18e jaar zijn er bij haar verschillende chronische ziekten                     
geconstateerd. In het revalidatie traject was de natuur een grote steun           
voor haar, ze wilde iets terug doen voor de natuur en besloot                            
vrijwilliger te gaan worden bij natuurorganisaties o.a. bij IVN Almelo.                  
Hier nam ze deel in de onderwijswerkgroep en was begeleider bij de                    
Scharrelkids.                                                                                                            
In 2021 ging Lisa terug naar haar Drentse Roots en is samen met haar                  
hond Kufo in Hoogeveen gaan wonen en werd een actief lid van IVN              
Hoogeveen. Zo gaf ze gastlessen op basisscholen en was ze vaak, als haar     
gezondheid het toeliet op vrijdagochtend in het Struunhuus om samen           
met de AZC vrijwilligers in het Steenbergerpark aan het werk te zijn.                    
Toen er sprake was dat er een jeugdgroep voor basisschoolleerlingen van           
groep 7 en 8 zou worden opgericht, bood Lisa zich aan als begeleider. De            
Natuurkids, zoals de jeugdgroep is gaan heten, komt iedere maand één               
keer bij elkaar voor een activiteit. De groep bestaat uit 10 kinderen die               
met groot enthousiasme en verwondering de natuur (her)ontdekken.                  
"Ik word blij van de vrolijkheid, enthousiasme en verwondering in de                   
kinderen hun ogen als ze iets hebben ontdekt in de natuur, dit geeft mij              
zoveel voldoening” aldus Lisa. Door de DikGroen Stichting gaan de                       
Nauurkids in ieder geval de komende 3 jaar door en blijft Lisa de                          
begeleider, coördinator en organisator van deze jeugdgroep.                                
Ze is lid van de werkgroep paddenstoelen en zit in de werkweek-                          
commissie van de Nederlandse Mycologische Vereniging. Ze heeft grote              
interesse in paddenstoelen en geeft aan dat deze een heel belangrijk           
onderdeel van de natuur zijn met name voor het eco systeem maar ook        
voor medicamenten en als voedingsbron.                                                           
Lisa heeft naast haar vele vrijwilligersfuncties 2 eigen bedrijven                       
opgericht die een verbinding hebben met de natuur.                                              
Het hele interview met Lisa is te lezen op                                                               
https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/kennismaking                                  

                                             
In januari is het Struunhuus niet open op de vrijdagochtenden. Mocht er
iets bijzonders zijn dan kan er altijd contact opgenomen worden met een
van de bestuursleden. De gegevens staan op de website van IVN
Hoogeveen.

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

                                Facebook: IVN Hoogeveen

                                Instagram: Hoogeveenivn

                                Mailadres: hoogeveenivn@gmail.com
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Cursus: Dieper de natuur in
We hadden de cursus ook anders kunnen noemen,
bijvoorbeeld ‘Waar wij wonen’. Want het gaat om de Natuur
dichtbij. In je eigen straat, dorp of stad. De eigen
leefomgeving en net ietsje verder. Van bodem tot…. Nou ja,
zeg het maar. Waar gaan we het niet over hebben. Diverse
gastdocenten komen een stukje theorie en ook praktijk
verzorgen. 10 maanden lang. De cursus begint op 13 februari
2023 met "de bodem in onze eigen leefomgeving".
Voor verdere informatie/opgave
http://ivn.nl/afdeling/hoogeveen/activiteiten

De deuren dicht
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