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Jaarverslag 2017 

 
 
Hieronder treft u een opsomming van de gegevens en activiteiten, die we in het jaar 
2017 hebben ondernomen. Ook 2017 is weer een jaar met veel activiteiten geweest. 
 
Bestuurssamenstelling : 
 
Voorzitter :  Herman Woltjer - gidsen en vrijwilligers 
Secretaris :  Fokje Alkema 
Penningmeester : Klaas van der Veen - fotografie 
Overige leden : Bertus Bosma  - vrijwilligers 
   Hinne de Boer  - gidsen       
   Astrid Landsaat - vlinders en jeugd 
   Truus vd Veen - gidsen en communicatie 
 
 
Scharrelkids 2017 
 
De Scharrelkids is de naam voor de landelijke jeugdgroepen.  
Ook IVN Grootegast e.o. heeft zo’n werkgroep.  
Wij organiseren activiteiten voor de jeugd van 7 – 12 jaar. 
De werkgroep kwam acht keer bij elkaar en op de bijeenkomsten werden activiteiten 
met verschillende onderwerpen georganiseerd.  
We willen de kinderen steeds de natuur laten beleven en ook nog vertellen hoe  
de natuur in elkaar zit. Ondanks onze inspanningen blijft het moeilijk de jeugd bij de 
natuur te betrekken. We hebben steeds contact met de basisscholen in het 
Westerkwartier. Sommige scholen verspreiden de informatie via de nieuwsbrieven. 
Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Wij hebben de indruk dat kinderen veel te doen 
hebben en daarom uit veel activiteiten kunnen kiezen. 
In 2017 zijn wij begonnen met het organiseren van gezinsactiviteiten op de zondag. 
Dat is goed bevallen. 
De inzet van ouders bij het vervoer of hulp tijdens de activiteiten is altijd goed 
geregeld. Daar zijn we hun erkentelijk voor. 
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In 2017 organiseerden we de volgende activiteiten. 
 

 
 
22 februari – In het gebouw van Penta Primair in Grootegast gingen we uilenballen 
pluizen. Omdat dit in de voorjaarsvakantie was, waren er veel kinderen. Eerst werd 
er door Betty Kooistra iets verteld over de uilen, waarna de kinderen konden pluizen. 
Eerst nog wat schoorvoetend i.v.m. de ‘stank’ van de uilenballen, maar later ging het 
prima. Er werd zelfs bijna een compleet skelet van een veldmuis uit de ballen 
gehaald. Prachtig. 
 
11 maart – Activiteit over knaagdieren. Door een Powerpoint-presentatie kregen de 
kinderen veel informatie over knaagdieren zoals muizen en ratten. E.e.a. werd 
verlevendigd met opgezette dieren. Muizen en ratten worden vaak als eng en 
griezelig ervaren, maar door deze activiteit komt alles dichter bij de kinderen en 
ervaren ze dat het best wel meevalt.  
 
13 mei – Helaas werd een bezoek aan de Fûgelhelling afgelast. Een dag na ons 
bezoek was er een open dag en daar had men veel werk van. Een volgend jaar 
misschien? 
 
11 juni – De landelijke slootjesdagen. Zo’n 100 afdelingen als de onze organiseerden 
activiteiten die te maken hadden met sloot en water. Wij deden dat in het Pettenpad 
in de Peebos bij het Blote Voetenhof. Deze keer was het een gezinsactiviteit en dat 
bleek een gouden greep. Ouders en kinderen deden waterspelletjes en gingen 
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waterdiertjes vangen in de Lauwers. Mede dank zij het prachtige weer werd dit een 
daverend succes. 
 
24 september – Contact met Het Groninger Landschap leverde een activiteit in 
Pieterburen op. We gingen vanuit het activiteitencentrum per trekker en wagen naar 
het wad. Een prachtige tocht en een enthousiaste gids. We liepen het wad een 
eindje op en dat was een belevenis op deze prachtige dag. Het weer was geweldig 
met een strakblauwe lucht. En genoten dat we hebben……………….  
 
30 september – Er was een Inspiratiedag in Allardsoog bij Bakkeveen. Dat is elk jaar 
in september en een geweldige opsteker voor mensen die met jeugd in de natuur 
werken. Je doet veel ideeën op, die je voor eigen Scharrelkids weer kunt gebruiken. 
Wij zijn jaarlijks present. 
 
23 oktober – Weer een landelijke activiteit nl. de paddenstoelen. Deze keer op 
Trimunt, een paradijs voor paddenstoelen. Met twee deskundigen in een partytent en 
veel kinderen en ouders/begeleiders konden de deelnemers te kust en te keur gaan. 
Met opdrachten voor onderweg en wanneer er paddenstoelen gevonden werden, 
konden de kinderen die op naam laten zoeken door de deskundigen. Succes 
verzekerd. 
 
19 november – GPS-wandeling in het Noordsche Veld nabij Norg. Uitgezet door IVN 
Norg, gingen we in groepen een route met opdrachten volgen. Het lopen op 
coördinaten was erg leuk en de kinderen konden er goed mee omgaan. Ook de 
opdrachten in het bos waren goed te doen en erg leerzaam. Met dank aan IVN Norg. 
 
Al met al weer een vol jaar met heel verschillende activiteiten. Nu willen we graag 
nog meer jeugdleden hebben of in elk geval deelnemers via de scholen en via de 
regionale pers. Daar gaan we ons best voor doen in 2018.   
 
 
Gidsenwerkgroep 2017 
 
De werkgroep is in 2017 wat kleiner geworden. Enkele leden vielen af door de 
leeftijd en enkele kozen voor andere activiteiten. 
We vergaderden zes keer bij de fam. Jacobi in de ‘Hof van Arcadia’. 
Er is dit jaar ook contact geweest met Staatsbosbeheer over de samenwerking onder 
het motto: Staatsbosbeheer de gebieden, IVN de gidsen. Gelukkig heeft  
Staatsbosbeheer nu ook een boswachter publiek, die samen met ons activiteiten kan 
promoten en uitvoeren. 
Zo proberen we op allerlei manieren aan de mensen duidelijk te maken welke 
activiteiten er georganiseerd worden. Daarvoor is er ook een 
communicatiewerkgroep opgericht. Elders in deze bijlage vindt u er meer over.  
De entreegelden zijn nog steeds:  
IVN-leden: vrij (mits er iets wordt aangeboden); niet-leden: € 2.00 (wanneer er iets 
wordt aangeboden, kan dit bedrag hoger zijn); jeugdleden: vrij;  
niet-jeugdleden: € 2.00.   
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In het jaar 2017 zijn er weer veel activiteiten georganiseerd.  
Veel van die excursies vonden plaats in de gebieden van Staatsbosbeheer, waarvoor 
wij hen dankbaar zijn. 
Van tevoren wordt er altijd voorgelopen om de kijken of er opvallende dingen zijn en 
interessant voor de deelnemers aan de excursies. 
 
Dit waren de activiteiten: 
 
11 februari – Een wandeling over het Abel Tasmanpad met als thema ‘Speuren naar 
sporen’. Het was wel een beetje koud en de deelname niet zo hoog, maar we 
hadden een prachtige excursie met veel waarnemingen. 
 
8 april – Een excursie door de Kuzemerkooi, mede georganiseerd door de gidsen van 
de kooi. We hoorden over het ontstaan en ook in het gebied van de Kuzemerkooi 
was veel te zien. Met dank aan de Stichting Kuzemerkooi. 
 
29 april – Eten uit de natuur. 
In het voorjaar zijn er veel planten die goed te eten zijn. Veel meer dan wij denken. 
Geïnitieerd door Jannie Reinders zochten we na uitleg een mandvol planten om die 
later te gebruiken voor het eten. Soep, salade, kruidenboter enz. werd er klaar 
gemaakt. Het was een prachtige dag met veel deelnemers. Er werd veel 
samengewerkt en het was echt heerlijk. Zeker voor herhaling vatbaar. 
 
17 juni – waren we present op de open Dag van ‘Hof van Arcadia’. Ook mooi weer, 
een prachtige plek en veel belangstelling. 
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25 juni – Excursie op het NAM-park ‘Noorderriet’ bij Grijpskerk. Een prachtig terrein 
van 90 ha., waar na 1990 een bijzondere flora is ontstaan met orchideeën en veel 
soorten bijzondere bomen. Deze keer letten we speciaal op vlinders. 
 
2 september – Weer naar het NAM-park waar de natuur verder ging; de zomer 
voorbij, maar nog genoeg te zien. Onder deskundige leiding van de gidsen Catharina 
en Klaas. Je kunt in het NAM-park drie excursies lopen. 
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20 september – Op die avond hadden we een gezamenlijk overleg met alle 
werkgroepen in de Blote Voetenhof. Veel besproken en afspraken gemaakt voor de 
toekomst. Erg nuttig. 
 
7 oktober – Vogelexcursie in het Lauwersmeer met twee gidsen van buitenaf. Voor 
onze gidsen ook leuk, want deze keer konden ze gewoon meelopen, beleven en 
ervaren. 
 
28 oktober – Nacht van de nacht in het Curringherveld in Kornhorn. Dit prachtige 
gebied van Staatsbosbeheer wordt beheerd door de Stichting Curringherveld.     
In het donker werd een traject afgelegd. Spannend en enerverend, maar toch een 
belevenis. Met muziek van Tineke Algra en haar vaste medespeler en onderweg 
verhalen van Mien Westerkwartier. Veel deelname en volgend jaar weer. 
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4 november – Hard werken in de Vlindertuin in Doezum. Zo’n vijftien vrijwilligers 
waren van tien tot twee uur in touw om het terrein eens flink op te knappen. Dat is 
gelukt. In het voorjaar kan het weer worden klaargemaakt voor de vlinders en 
libellen. 
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sept./okt/nov. – Vier avonden over bijen. Het ging over de honingbijen en de wilde 
bijen. Uitgaande van de verbinding tussen deze groepen bijen, zijn het leuke 
avonden geworden. We sloten af met het maken van bijenhotels. Prachtig. 
 
28 december – Snertwandeling op de Jilt Dijksheide. De jaarlijkse activiteit tussen 
Kerst en Nieuwjaar was ook deze keer weer een succes. Letterlijk tussen de buien 
door hadden we een mooie excursie op de heide. Na de excursie door Minze en 
Herman was er snert en bruine bonensoep met roggebrood en spek voor de 
deelnemers. Heerlijk. 
 

 
 
Allen die hebben meegewerkt en meegelopen zeggen we hartelijk dank.   
 
Werkgroep Communicatie 
 
Begin 2017 start  onze IVN groep met een groepje dat zich wat intensiever bezig 
gaat houden met de communicatie. 
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Al geruime tijd blijkt er bij het bestuur de behoefte te bestaan aan mensen uit onze 
gelederen,  die zich meer expliciet bezig gaan houden met  berichtgeving over onze 
activiteiten, zowel op Face-book als op een eigen IVN-website.  Astrid wordt hiervoor 
vanuit het bestuur aangewezen als samenroeper. Verder doen mee: Laura en 
Catharina uit de werkgroep Scharrelkids en Truus, uit het bestuur. 
Samen gaan ze proberen de communicatie voor en van onze groep in de benen te 
houden. 
 
Het groepje start met goede afspraken over een nieuwe website. Er functioneert nu 
een nieuwe website die er mag zijn. Ook via Facebook laten we van ons horen. 
Aankondigingen  en  gehouden activiteiten krijgen de aandacht. Kopij wordt gestuurd 
naar Astrid en Catharina, die in onderling overleg zorgen voor de plaatsing. Alle 
werkgroepen wordt gevraagd om aandacht te besteden aan de diverse 
wetenswaardigheden en deze door te sturen. Laura zorgt voor verslaglegging van de 
activiteiten van de Scharrelkids. Bertus zorgt af en toe voor een rapportage van de 
voortgang van de werkzaamheden van de bende van de Baak. Truus levert de 
gemaakte verslagen van de Gidsenwerkgroep aan. Astrid verzorgt de aankondigingen 
en verslagen van activiteiten van de Vlindergroep. 
 
Ook m.b.t. ons lijfblad, de Ratelaar worden afspraken gemaakt m.b.t. deadlines, 
reminders, kopij, enz. 
Laura heeft aanmeldformulieren gemaakt, die ook op diverse plaatsen in de 
omgeving zijn neergelegd. 
Het is de bedoeling om, wanneer alles naar wens draait, 1 x per halfjaar een 
evaluatie te houden. Tot nu toe is er een mooie stap gezet.  
 
Als communicatiegroep houden we ons, ook in 2018, aanbevolen voor verslagen en 
aankondigingen, leuke wist u datjes, foto’s enz.  
De deelname aan onze IVN zal er wél bij varen. 
 
Truus van der Veen 
 
 
Contacten: 
 
Staatsbosbeheer 
Staatsbosbeheer werkt nauw met ons samen in verschillende projecten zoals: 
vrijwilligers, beschikbaarstelling van de werkschuur. Daarnaast kunnen wij altijd 
terecht voor advies en begeleiding onder het alom bekende motto ”Staatsbosbeheer 
levert de gebieden, het IVN de mensen’. 
 
Provinciaal en Landelijk IVN 
Contacten met het landelijk IVN lopen via de mail en de Landelijke Raad, waarin --  
zitting heeft. Het landelijk IVN is bezig zich beter te profileren en ook de contacten 
met de afdelingen worden verbeterd met als slogan: “Éen IVN”. Verder wordt er 
landelijk veel meer aandacht besteed aan de jeugd, hetgeen uiteraard erg belangrijk 
is. Ook wordt er veel gedaan aan de naamsbekendheid van het IVN. 
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NDCE Westerkwartier 
De letters staan voor Natuur-, Duurzaamheids- en Cultuureducatie Westerkwartier. 
Het is een in november 2011 opgerichte Stichting, die zich vooral richt op de scholen 
in het Westerkwartier. Voortgekomen uit het NME-centrum probeert de Stichting 
scholen te interesseren voor de natuur en de cultuur.  
Naast het IVN zijn Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer, 
Stichting Curringherveld en Stichting Kuzemerkooi deelnemers aan de stuurgroep. In 
goede samenwerking zullen de activiteiten worden uitgebreid. 
 

 
 
 
 
 
 


