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Jaarverslag 2018 

 
 
Hieronder treft u een opsomming van de gegevens en activiteiten, die we in het jaar 
2018 hebben ondernomen.  
Ook 2018 is weer een jaar met veel activiteiten geweest. 
 
Bestuurssamenstelling : 
 
Voorzitter :  Herman Woltjer 
Secretaris :  Fokje Alkema 
Penningmeester : Klaas van der Veen 
Overige leden : Bertus Bosma     - vrijwilligers 
   Hinne de Boer    - gidsen       
   Astrid Landsaat   - vlinders en jeugd 

Truus vd Veen    - gidsen en communicatie 
Catharina Arkema  - gidsen, scharrelkids, fotoclub,   

communicatie, beheerder website en 
facebook 

 
 
 
Scharrelkids: 
 

 
 
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. 
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De werkgroep kwam zeven 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. Daarom zijn er in 2018 meer gezinsactiviteiten georganiseerd. 
De inzet van ouders bij het vervoer of hulp tijdens de activiteiten is altijd goed 
geregeld. Daar zijn we hun erkentelijk voor. 
In 2018 organiseerden we de volgende activiteiten: 
 
5 januari – Excursie met activiteiten in het Curringherveld in Kornhorn. Het aantal 
kinderen was niet zo groot (7), maar de activiteiten vielen wel in de smaak. 
26 februari – Excursie over sporen in de Noorderriet (NAM-locatie). De opkomst 
was geweldig: 33 kinderen en 15 volwassenen. Het was in de voorjaarsvakantie en 
het was wel erg koud. Kinderen maken daar meestal geen probleem van. 
2 mei – Eten uit de natuur bij de Blotevoetenhof in de Peebos. Eerst gingen we 
planten zoeken om daarna aan het kokkerellen te gaan. Er waren 9 kinderen. Zij 
heerlijk eten gemaakt en er van genoten. 
10 juni – Is al een traditie: Slootjesdagen. Een landelijke activiteit. Door de 
gezinsactiviteit waren er veel kinderen met hun ouders aanwezig. Zowel de ouders 
als de kinderen deden mee aan de activiteiten en het vangen van waterdiertjes. 
Totaal waren er wel meer dan 40 deelnemers. 
22 september – Bosactiviteit voor de jeugd. Dit was een bijzondere activiteit, die 
voor zover wij weten nog niet eerder in Nederland is gedaan. Er waren 14 kinderen 
die van 10.00 - 15.00 uur in het bos hun activiteit konden doen. Ze moesten dat zelf 
uitzoeken en kregen van de leiding slechts touw, een pak hooi, enkele dekzeilen, een 
mes en uiteraard takken van allerlei maten. Aan het eind van de gestelde tijd was er 
een aantal hutten gemaakt. Zeker voor herhaling vatbaar. 
21 oktober - De landelijke activiteit nl. de paddenstoelen. Deze keer voor ons ook 
een gezinsactiviteit en ook weer 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. 
 
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 2019.   
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Vlinderwerkgroep: 
 

 

 

 
 
 
Gidsenwerkgroep: 
 

 
 
We vergaderden zeven keer bij de fam. Jacobi in de ‘Hof van Arcadia’. 
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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 in de persoon van Marieke de Boer, 
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.   
 
 
Excursies en activiteiten  
Veel van die excursies vonden plaats in de gebieden van Staatsbosbeheer, waarvoor 
wij hen willen bedanken. 
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 excursies/activiteiten: 
27 januari – Excursie op Trimunt. In deze periode zie nog vruchten en zaden en 
ook sporen zijn goed zichtbaar. Zo’n 20 personen liepen mee.  
17 maart – Excursie De Hooge Reed. Onder ‘barre’ omstandigheden was er toch 
nog veel te zien. Ook in de winter ‘leeft’ de natuur. Twaalf personen trotseerden de 
kou en de wind. 
14 april – De gidsenwerkgroep ging op zoek naar stinsenplanten. De reis ging naar 
Noord-Friesland en we hebben met het busje van de fam. Jacobi een prachtige dag 
gehad. En nog leerzaam ook. 
16 april – Enkele gidsen gaven een lezing/presentatie voor de PKN uit Doezum. 
Leuk om te doen en voor herhaling vatbaar. 
21 april – Excursie voor werknemers van de Hanze Hogeschool uit Groningen. De 
locatie was de Doezumermieden. Vijftien personen deden er aan mee. 
12 mei – Eten uit de natuur. Een gezinsactiviteit in de Peebos. Het was prachtig 
weer en zo’n 25 personen genoten van de heerlijke planten uit de natuur. 
18 mei – Excursie voor een groep mensen uit Zuidhorn. Locatie: Abel Tasmanpad. 
Twaalf personen zwierven drie uren lang met een twee gidsen door dit gebied. 
Prachtig. 
23 juni – Excursie Noorderriet (NAM-locatie) over bloemen en vlinders. Een prachtig 
gebied waarin we met twaalf personen hebben rondgestruind. 
30 juni – We deden ook dit jaar weer mee aan de Open dag van de Hof van Arcadia 
(fam. Jacobi). 
14 september – Excursie vleermuizen in het Curringherveld in Kornhorn. Helaas 
maar een paar vleermuizen gehoord, maar een prachtige wandeling in het donker. 
21 oktober – Gezinsactiviteit paddenstoelen op Trimunt. Organisatie samen met de 
Scharrelkids. Er kwamen ruim 40 personen (volwassenen en kinderen). Zeer 
succesvol. 
27 oktober – Nacht van de nacht in Lutjegast. Co-productie met Staatsbosbeheer 
en museum Abel Tasman. Een geweldige samenwerking en zo’n zestig mensen 
hebben hiervan genoten. 
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3 november – Natuurwerkdag in het Curringherveld. Deelname vanuit IVN heel 
mager (1 persoon). 
24 november – Excursie op Trimunt over vruchten/paddenstoelen en zaden. Het 
was een kleine groep (6) die een prachtige middag had ren er was koffie in de 
kantine van de motorclub (gratis). Zo kan het ook. 
27 december – Snertwandeling vanuit de Hof van Arcadia (fam. Jacobi). Een 
traditioneel geworden activiteit met een wandeling en snert etc. na afloop. 
Altijd goed voor zo’n rond de 50 personen. Met dank aan de fam. Jacobi. 
28 december – Excursies in Oldekerk. Georganiseerd via de gemeente door Astrid 
Witte. Mensen kunnen hierop inschrijven en dan zin er excursies van 10.00 – 11.00 
uur, van 11.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 14.00 uur. 
 
Allen die hebben meegewerkt en meegelopen zeggen we hartelijk dank.   
 
Wandelen 
We hebben nu voor het tweede jaar op woensdagmorgen gewandeld. De groep 
breidt steeds uit en op bepaalde momenten lopen we met achttien personen. 
Ook waren er mensen die wel mee wilden lopen, maar niet op woensdagmorgen 
kunnen. Daarom werd er besloten om per 1 november een tweede groep te starten. 
Deze activiteit is dus een groot succes. 
 
Wandelapp 
In dit jaar is er gestart met het inrichten/opzetten van een wandelapp. In 
samenwerking met dorpsbelangen Grootegast en het Legio-museum zijn er 
wandelroutes uitgezet. Voor IVN betekent het die routes in de Notoaristuun liggen. 
Onder de naam Ontdek ’t  kan men in het park een route volgen langs bomen en een 
tweede route gaat langs water. Jannie Reinders is hier de contactpersoon voor 
namens IVN. 
Per januari 2019 is het nog niet allemaal op orde, maar in 2019 komt het voor 
elkaar. Wordt vervolgd. 
 
Natuurfotografie 
In 2018 is een fotocursus gegeven door Catharina Arkema en Bert Plaat. 
Dat heeft geresulteerd in het oprichten van een natuurfotoclub. Weer een nieuwe 
loot aan de boom die IVN heet. Hoe het zich verder ontwikkeld, wordt in 2019 
duidelijk. 
 
 
Werkgroep vrijwilligers (bende van de Baak) 
 
Ook in 2018 zijn de vrijwilligers weer volop aan de slag geweest. De werkzaamheden 
waren aan het Abel Tasmanpad en de Vlindertuin in Doezum.  
In de periode februari/maart tot eind november zijn ze wekelijks op dinsdagmiddag 
bezig met maaien, snoeien en andere opruimwerkzaamheden. Het natuurgebied 
tussen Lutjegast en Grootegast is eigendom van Staatsbosbeheer en de Dotterbloem. 
In opdracht van deze beide terreinbeheerders zijn de vrijwilligers aan het werk. Het 
is erg dankbaar werk en met name de wandelaars waarderen de goed te belopen 
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paden zeer. Ook de Vlindertuin in het Doezumer bos stond er dit jaar keurig bij. Veel 
bloeiende planten en een lust voor het oog. Ook de vlinders lieten zich zien. 
Helaas is het onderhoud van de Vlindertuin niet optimaal geweest in 2018. De bende 
van de Baak bestaat voor het werk uit drie personen t.w. Ype Schoustra, Poppe 
Douma en Hielke Faber. Daarnaast is Bertus Bosma er ook nog bij betrokken. 
Doordat er maar drie vrijwilligers meer zijn die het werk verrichten, is er geen tijd 
meer voor het onderhoud van de Vlindertuin. 
Intern hebben we vele malen geprobeerd om er meer vrijwilligers bij te krijgen, maar 
dat is tot op heden niet gelukt. Verder is er overleg met Dorpsbelangen Doezum 
geweest. We hebben afgesproken om in januari 2019 nog eens om de tafel te gaan 
zitten. 
Er is dus wel behoefte aan vrijwilligers. 
 

 
 
Contacten: 
 
Staatsbosbeheer 
Staatsbosbeheer werkt nauw met ons samen in verschillende projecten zoals: 
vrijwilligers, ontwikkeling paadjes en ommetjes, excursies, 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 
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landelijk veel meer aandacht besteed aan de jeugd, hetgeen uiteraard erg belangrijk 
is. Ook wordt er veel gedaan aan de naamsbekendheid van het IVN. 
 
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, 
Kunststation C, Stichting Curringherveld en Stichting Kuzemerkooi deelnemers aan de 
stuurgroep. In goede samenwerking zullen de activiteiten worden uitgebreid. 
 
 
 


