
Van de bestuurstafel
Tijdens de laatste bestuursvergadering in januari spraken we onder
andere over de ledenvergadering die dit jaar op 15 mei plaats vindt en
over het jaarverslag. Dit verslag maken we samen, alle werkgroepen en
bestuur. Nog niet alles is binnen maar het gaat ook dit jaar lukken om
een mooi verslag over 2022 te maken. 

We hadden het ook over de film ‘Onder het Maaiveld’. De voorzitter
was reeds in overleg met de Vue bioscoop in Hoogeveen om de film,
nog voor de verkiezingen, voor onze afdeling gedraaid te krijgen en
hierbij het college en de voltallige raad van de gemeente Hoogeveen
uit te nodigen om samen met ons deze bijzondere film te gaan
bekijken. 
Het liep echter even anders. Via de filmproducent krijgen alle IVN-
afdelingen de kans om tegen een gereduceerd tarief deze film aan te
bieden. In overleg met de producent kreeg onze afdeling de
mogelijkheid om dit op 26 februari te doen. 

Alles draait momenteel om biodiversiteit, het verlies van soorten,
vervuiling van bodem en water en ga zo maar door. En waar begint een
gezond leven? In de bodem.
Wij, het bestuur van IVN-afdeling Hoogeveen, vinden het dan ook heel
mooi dat we deze film aan kunnen bieden en hopen dat iedereen de
film gaat zien. Het is zo'n belangrijk onderwerp in de huidige tijd.
Vanaf 2 maart draait "Onder het Maaiveld" in de Nederlandse
bioscopen.

Wij hopen jullie op 26 februari in de Vue bioscoop Hoogeveen te zien.
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Verkiezingen                                                                                                                
Het zal je de komende tijd niet zijn ontgaan.                                                                                                                 
De verkiezingen komen eraan.                                                                                                                                           
Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten                                                                        
en de Waterschappen. De boodschap voor Drenthe wordt verwoord in                                                                     
de campagne "De Kracht van Drenthe" en zal overal doorklinken. Op 7 maart is er een verkiezingsdebat in               
Grolloo wat wordt georganiseerd door de NMF Drenthe. IVN is een van de samenwerkende organisaties in de        
‘De Kracht van Drenthe’ en daarom willen wij dit ook delen met jullie. Lees over de groene speerpunten voor             
een mooi en duurzaam Drenthe op:                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                             

https://www.nmfdrenthe.nl/wp-content/uploads/sites/5/2022/11/Investeren-in-de-kracht-van-Drenthe.pdf      



Eindejaars Plantenjacht
In Hoogeveen hebben we een Plantenwerkgroep (en in het najaar zijn we
de Paddenstoelenwerkgroep) die elke week op pad gaat. Meestal gaan
we in de wijde omgeving van Hoogeveen naar een natuurgebied of bos,
maar soms struinen we ook de berm af.
Deze groep bestaat uit 10 kernleden, maar niet iedereen kan elke week.
Het is heel leerzaam en bovendien erg gezellig. Meestal lopen we tussen
december en april niet.
Landelijk gaan er groepen vanaf de Eerste Kerstdag t/m 3 januari op pad
om in één uur alle wilde en verwilderde planten en grassen die in
bloei staan te noteren. Dit wordt aan Floron doorgegeven, Floron maakt
van al die lijstjes één overzicht en in het programma Vroege Vogels
maken ze de eindstand bekend.
Wij hebben besloten deze "Eindejaars Plantenjacht" op 3 januari te
houden en hebben dit jaar gekozen voor de woonwijk Venesluis in
Hoogeveen. Het viel mij tegen wat we hier hebben gezien.
Het waren slechts 10 verschillende soorten, zoals vogelmuur, madeliefje,
kleine veldkers, sneeuwklokjes, kluwenhoornbloem en natuurlijk de
paarse dovennetel. Is hier fanatiek onkruid gewied?? Een paar jaar
geleden hadden we aan de Griendtsveenweg meer succes.
Volgend jaar maar weer een gebied opzoeken met meer variatie.
Toch ook gezellig om elkaar weer te spreken tijdens zo’n wandeling.
En daarnaast hadden we heel verrassende ontmoetingen.
We kwamen bij een tuin en zagen een prachtige struik vol trossen
van lichtgele/witte bloemen. Dat was voor ons een onbekende struik.
Snel op de PlantNet-app gekeken en die gaf aan dat het een
Papierstruik was. De bewoners kwamen al naar buiten want een
groep van 10 mensen die foto’s van je struik maken, zie je niet elke
dag. Ze vertelden enthousiast dat het om de Tibetaanse
Papierstruik ging. De eigenaar meldde dat ie gewoon te koop was bij
Strijker. Dit zijn toch prachtige ontmoetingen, die je vaak hebt
wanneer je in de natuur loopt.

 Tekst Bea Gorter

Bioscoop film:  Onder het maaiveld
Op zondag 26 februari draait op speciaal verzoek van onze afdeling in
de Vue Bioscoop in Hoogeveen de film, Onder het maaiveld. De film
gaat in première op 2 maart maar wij mogen de film eerder
presenteren en aanbieden aan onze leden en belangstellenden.
Inloop bij de bioscoop is vanaf 10:45 tot 11:15 uur
Na het voorwoord start de film om 11:30
Rond 13:00 is het afgelopen. 

Aanmelden is verplicht en kan via de
website.https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/natuuractiviteiten/
onder-het-maaiveld
Hier vind je ook verdere informatie.
Wacht niet te lang met aanmelden, er is beperkt plek. 
Ontdek de ongeziene wereld onder onze voeten
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foto gemaakt door Bernhardus Annen van Benfleuri bloemen

Paarse dovenetel

Kluwen Hoornbloem 
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NK Tegelwippen en de subsidie voor
vergroenen.
Het kan je haast niet ontgaan zijn in maart starten we in
Hoogeveen met het NK-tegelwippen en kunnen we allemaal
gebruik maken van subsidie op vergroening van de eigen
leefomgeving. Ook voor groene daken is deze subsidie. Anders
dan in de afgelopen jaren toen IVN hielp bij de aanvraag voor de
subsidie bij het waterschap. We kunnen nog steeds helpen
omdat het loont om met meer mensen een aanvraag te doen. De
kosten blijven op die manier lager. Wij verwijzen voor Groene
daken nog steeds naar onze website. 
Maar dan het NK-tegelwippen. De Gemeente Hoogeveen heeft
IVN gevraagd om hierin te ondersteunen. Daarom is er een
verzoek uitgegaan naar een aantal leden in diverse wijken om
mee te doen, te helpen bij de vragen die misschien zullen
ontstaan als mensen de tegels de tuin uit willen doen maar geen
idee hebben wat ze dan moeten doen. Er zijn een aantal IVNers
die in eerste instantie mee willen denken. Mocht je hier ook aan
mee willen doen laat je dan horen. Hoe sneller we uit de Top 10
van versteende tuinen komen, hoe beter voor Hoogeveen. Laat
het groener, vriendelijker, veiliger en mooier worden voor dier,
insect, vogel en mens. Wij helpen graag mee! 

Van de redactie
Een nieuwsbrief is voor leden maar ook
door leden. Heb je iets leuks meegemaakt,
gezien en wil je dit delen? Laat het mij
weten. Ook zijn foto's van harte welkom. Je
kunt ze sturen naar ons mailadres tav
"redactie nieuwsbrief". 
Ik wil graag zo nu en dan ook een interview
houden met leden van onze vereniging. Het
kan dus zijn dat ik je benader en hoop dan
dat je hier aan mee wilt werken.

    

14 januari 2023  activiteit Junior Rangers 
De Junior Rangers Dwingelderveld waren op 14 januari te gast bij
IVN Veldhoeve. Wim Meijberg nam ze mee in de wereld van de
strooisellaag. Na een korte inleiding gingen we in groepjes van twee
uiteen met een bak, loeppotjes en een insectenzuiger het bos in om
te speuren naar kleine kruipers. Het regende pijpenstelen dus na
een kletsnat eerste half uurtje waren we blij dat we binnen aan de
slag konden. Met binoculairs ging het speuren verder.
Ook al waren er koppels die dachten niets levends in hun bak aan te
treffen, ook bij hen werd nog heel veel gevonden. Van
duizendpoten, pissebedden tot wormen en spinnen.
Als afronding legde Wim hen uit dat deze wereld net als de grote
wereld vlees- en planteneters bevatten en eigenlijk een klein
ecosysteem op zich is.
Na deze ontdekkingen gingen we nog even aan de slag met takken in
wintertooi. Probeer de 15 verschillende takken maar op naam te
brengen. Ondanks de zoekkaarten die ze erbij kregen was het nog
een flinke kluif. Mooi om te zien dat je dan nog meer naar de
uiterlijke kenmerken moet kijken om de juiste naam te ontrafelen.

Tekst Nina Oostwoud.

https://www.facebook.com/IVNHoogeveen
https://www.instagram.com/hoogeveenivn/
mailto:hoogeveenivn@gmail.com


April     
15 en 16 april: Landelijke bijentelling                                               
22 April: Landelijke Zaaidag                                           

 Maart   
4 Maart Broeihopen omzetten                 
10 en 11 Maart NL doet                             
18 Maart landelijke opschoondag                 
25 Maart Zoetwater nachtwandeling             
Start NK-tegelwippen                                        

 Februari    
26 Februari: Film "Onder het maaiveld"         
26 februari: Vogels in de winter                        
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Reeds geplande Activiteiten in 2023
Er komen steeds nieuwe activiteiten bij. Houdt dus onze website goed in de gaten.       

Struunhuus open op elke vrijdagochtend.                                                                           
Struunhuus open op elke eerste zaterdagochtend van de maand.                                      

 

 
Cursus Dieper de Natuur in. Vanaf 13 februari 10 maanden lang per maand, een ander thema, met theorie en           
praktijk dagdeel. De thema's kunnen ook ieder afzonderlijk gevolgd worden. Voor info, zie website.                                

 

      Juni    
11 Juni: Slootjesdag                              

      Mei                        
6 mei: XXL Bellenblaas, IVN participeert        
15 Mei: Algemene Ledenvergadering                                                 

Juli                       
21, 22, 23 Juli: Buurtcamping, IVN participeert                   
14 Juli: Avondwandeling Dwingelderveld                              

  September            
1,2,3 September: Fête de la Nature                                                                                               
Start jeugdgroep "Natuurkids"                                  
15, 16 September: landelijke Nachtvlindernacht                
22 September t/m 4 oktober: Bodemdierendagen                                                         

   Oktober          
28 Oktober: Landelijke Nacht van de Nacht                                                     
Herfstactiviteiten                                               
Paddenstoelenactiviteiten                                  
Jeugdgroep  "Natuurkids"                                                                       

                   November          
Jeugdgroep "Natuurkids 
4 November: grote landelijke Natuurwerkdag

           Augustus         

December                                                        


