
        

 
 
 

 IVN Vogelgroep  
 
Jaarverslag 2017  
 
De vogelgroep is opgericht in 2012 en begon met 18 leden. De vogelgroep bestaat nu uit 23 leden. 
De bijeenkomsten worden nog steeds met veel enthousiasme bezocht.  
Van januari t/m april en van september t/m december 2016 worden de winterbijeenkomsten op de 
2ᵉ dinsdag van de maand gehouden. De bijeenkomsten worden gehouden in het Multifunctioneel 
Centrum Hoogthij te Steenwijkerwold.  
 
In mei en juni gaan we de 2e dinsdag van de maand op excursie in de omgeving.  
Dit jaar 14 maart 2017 hebben we onze eerste lustrum van het 5 jarig bestaan gevierd. We hebben 
terug geblikt in de vorm van een gedicht van Piet Hein in vogelrijm en foto’s van Albert en Liesbeth 
uit de oude doos van 2012-2017. Het was een zeer geslaagde avond.  
 
De excursies van de IVN vogelgroep zijn o.a.: Lauwersmeer, Brandemeer en Oosterskar. Ook zouden 
we naar Texel voor de vogeltrek maar het weer gooide roet in het eten zodat deze excursie helaas 
niet doorging.  
Nieuw is dit jaar dat we in december de Uilen excursie overnemen van de KNNV.  
 
Albert had 3 algemene excursies in het voor- en najaar: 2×Lauwersmeer en 1× Gaasterland.  
Piet Hein had een algemene excursie in Park Ramswoerthe.  
Alle excursies worden nog steeds goed bezocht.  
 
De oeverzwaluwwand is dit voorjaar letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Het zand was eruit 
gespoeld door te hoog water. Staatsbosbeheer moest het eiland met groot materiaal weer 
herstellen. Nog net op tijd hersteld voordat de zwaluwen weer kwamen nestelen.  
Ook is er door de leden weer gemonitord en Roely stuurde het weer door naar Sovon. Ook dit jaar 
waren alle 156 gaten weer bezet.  
 
Begroting 2018  
Zaalhuur   €200,00  
Gastspreker    €125,00  
Kopieerkosten en overig  € 50,00  
Totaal     €375,00  
 
IVN Vogelgroep  
Coördinator Albert Steenbergen 

 
 



Natuurkoffers voor ouderen 2017 

Dit afgelopen jaar is het aantal aanvragen vrijwel gelijk gebleven. Het blijkt dat de mond op mond 

reclame het beste werkt.  Via de Alzheimer stichting zijn we benaderd om een presentatie te geven in 

Giethoorn dit zal ook in 2018 nog een keer gebeuren maar dan in Steenwijk. Of dit nog nieuwe 

contacten oplevert zal moeten blijken. Men was zeker enthousiast over het concept.  Een afspraak 

met de Zonnebloem is komen te vervallen omdat men daar een tekort aan vrijwilligers had. 

Voor kleine groepen blijkt het een bezwaar om €20, - te betalen omdat de beschikbare budgetten erg 

klein zijn. Het zou jammer zijn als om die reden ouderen geen gebruik kunnen maken van ons aanbod. 

De grote van de groepen variëren van 8 tot soms wel 20 personen  

De groepen variëren van grote maar ook van samenstelling. We proberen de presentatie zoveel 

mogelijk aan te passen aan de mogelijkheden van de ouderen, wat betreft tijd en inhoud.  

Overzicht kosten baten natuurkoffer  

Per presentatie wordt €20,00 betaald voor de onkosten  met name de reiskosten.  

In één huis ( Genemuiden ) wordt op een dag 2x een presentatie verzorgd, de werkelijke reiskosten 

zijn dan 1x heen en weer, we vragen dan 1x de vergoeding . 

seizoen Inkomsten  uitgaven 

Winter 6x 

1Zonnekamp Steenwijk                               10 km 

2 Zonnewiede Giethoorn/ Steenwijk        30 km 

3 Meppel /Steenwijk  /Ossenzijl                50 km                

4/5 Genemuiden/  Ossenzijl  2x                 50 km 

6 Meppel /Ossenzijl                                     50 km 

€100  

 

190 km x0,19=    € 36,10 

2x €2,60(pond)  €  5,20 

 

Totaal                  € 41,30 

Lente 6x 

1 Zonnekamp Steenwijk                               -km 

2 Meppel/Steenwijk ,Nijeveen                  50 km                

3 Giethoorn/ Steenwijk                              30 km 

4/5 Genemuiden/Ossenzijl                        50 km  

6 Meppel / Ossenzijl                                   50 km 

€ 100  

180km x0,19=     €34,20 

2x €2,60(pond)= €  5,20 

   

Totaal                    €39,40   

Zomer 6x  

1zonnekamp /Steenwijk                            20 km  

2/3Genemuiden /Ossenzijl                        50 km 

4Giethoorn /Ossenzijl                                 50 km 

5Meppel /Steenwijk                                   30 km 

6 Meppel /Ossenzijl                                   50 km 

 

 

€100,00 200km x 0,19=    €38,00 

2x €2,60 pond=   €  5,20 

  

Totaal              €43,20 



Herfst 6x 

1/2Genemuiden /Ossenzijl                        50km 

3Meppel /Steenwijk                                   30km 

4 Steenwijk                                                   -km 

5 Giethoorn /Steenwijk                              30km 

6 Oldemarkt /Steenwijk /Ossenzijl             40km                                  

€100,00 150 km x 0,19= € 28,50 

2x €2,60 pond= €  5,20 

 

Totaal               € 33,70 

 

Totaal inkomsten 2016 €400,00 

======= 

Kosten 2017      €157,60 

                           =======    

 

  

Activiteiten 2018 

 

Zoals het zich nu laat aanzien zullen onze activiteiten op dezelfde wijze worden voortgezet. 

Mogelijk komt er nog uitbreiding via de Alzheimer stichting. 

We kunnen overwegen om kleine groepen korting te geven waardoor zij toch kunnen deelnemen aan 

onze activiteiten. 

 

Begroting 2018 

Ook in 2018 is er weer een positief saldo van €242, 40. 

Ook in de voorgaande jaren was er een positief saldo en is er voldoende reserve opgebouwd waaruit 

kosten voor aanvullingen zullen worden bekostigd. 

We onderzoeken of een film gemaakt kan worden over een agrarisch bedrijf dat duurzaamheid hoog 

in het vaandel heeft.                                                                                                                           

 

Gerry Teurlinckx 

Steenwijk januari 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag Werkgroep Gidsen IVN-NwO 2017 
 
In 2017 bestond de Werkgroep Gidsen uit 19 personen, waarvan er  5 niet actief waren i.v.m. privé 
omstandigheden (zie Bijlage 1.Gidsenlijst 2017).   
De gidsengroep had aan het begin van het jaar (op 13 februari) een overleg.  De belangrijkste punten 
waren de  taakverdeling van de coördinatoren van de gidsengroep,  het excursieprogramma  voor 
2017 en de gidsenbijeenkomsten .   
 
Taakverdeling van de coördinatoren  van de gidsengroep: 
De taakverdeling  is als volgt: 
Roely Luyten:  verzorgt de oproepen voor het overleg en de andere bijeenkomsten, notuleert het 
overleg, maakt de maandelijkse activiteitenkalender en verstuurd deze naar de secretaris van onze 
afdeling; 
De secretaris van de afdeling (Roely Luyten):  contactpersoon voor de aangevraagde excursies en 
speelt deze door naar de gidsen; 
Els Heibrink: verzorgt 1x per jaar een bijscholing; 
Henk Mulder: verzorgt in 2017 het opstellen van de kwartaalplannen en het jaarplan van de 
roosterexcursies (de publiekstoegankelijke excursies) en geeft dat door aan onze pr-man Jan 
Feenstra, aan onze webmaster Louis Volkers en  aan KNNV, SBB en Nationaal Park. De plannen 
worden zoveel mogelijk afgestemd met de roosterexcursies  van KNNV.  Henk wordt begin 2018 
opgevolgd door 1 van de andere gidsen.  
 
Roosterexcursies 2017 
Dit zijn de excursies die voor breed publiek toegankelijk zijn en in de media verschijnen.  
In overleg met de KNNV excursiecoördinator (Saskia  Holleboom) zijn (net als in 2016) de 
excursieplannen van IVN en KNNV samengevoegd en worden ze als een geheel opgenomen in de 
media en op de websites van IVN en KNNV. 
In totaal zijn er 35 IVN/KNNV - roosterexcursies ingepland, waarvan 2 zijn afgelast i.v.m. met 
familieomstandigheden en slecht weer en 4 niet zijn doorgegaan,  omdat er geen deelnemers waren. 
De overige 29 excursies zijn uitgevoerd door 22 verschillende gidsen in de maanden februari tot en 
met december 2017. In totaal namen dit jaar ca. 400 mensen deel aan een roosterexcursie.   
(Zie Bijlage 2. Overzicht IVN/KNNV Roosterexcursies 2017). 
 
Aangevraagde excursies 2017 
Behalve de roosterexcursies zijn er ook aangevraagde excursies. In 2017 waren er 4 aangevraagde 
excursies, met in totaal ca. 65 deelnemers. 
1.Van de Oogvereniging West-Overijssel/Veluwe. Op  13 mei maakten 15 blinden en slechtzienden 
met 3 geleidehonden en 6 begeleiders een wandeling door Park Rams Woerthe. Het motto was: 
voelen, ruiken en  luisteren. Gidsen waren Roely Luyten en Janneke Dijs.  Een uitgebreid verslag van 
deze geslaagde wandeling stond in juli-nummer het Koppel. 
2.Van Staatsbosbeheer voor vrijwilligers van het Bezoekerscentrum in Ossenzijl. Op 22 mei maakten  
9 vrijwilligers een wandeling in de Rottige Meenthe. Gidsen waren Roely Luyten en Janneke Dijs. 
3. Van Tuinclub De Mispelbloem. Op 13 juni hebben 20 personen een wandeling gemaakt door Park 
Rams Woerthe.  Gids was Janneke Dijs. 
4. Van de Groninger Kanovereniging. Op 16 september hebben ca. 20 personen deelgenomen aan 
een plantenexcursie in de Weerribben. Gids was Ymkje van der Linden. 
 
KU11 
De Kuunderpunter KU11 vaart in de maanden mei tot en met september, regulier op zaterdag vanaf 
13.30 met indien beschikbaar een IVN-gids. Er waren in 2017 13 reguliere vaartochten gepland, voor 
7 daarvan was een IVN-gids beschikbaar. Er waren in totaal 3 IVN-gidsen beschikbaar. Een groot deel 



van de vaartochten is afgelast, omdat er geen deelnemers waren.  De vaartochten met IVN-gidsen 
die wel doorgaan worden door zowel deelnemers als de gidsen en de schippers als zeer geslaagd 
ervaren! 
 
Campagnes 
- Over ’t Hek 
Onze afdeling heeft dit jaar niet deelgenomen aan Over ’t Hek, omdat het niet is gelukt om tijdig 
voldoende bezetting voor de stand te mobiliseren .   
 
- Buitenfestival Staatsbosbeheer 
Op maandag  5 juni  hebben we meegedaan aan het Buitenfestival van SBB bij het bezoekerscentrum 
in Ossenzijl. Enkele  IVN-vrijwilligers hebben  een stand bemand, waarbij er van alles te bekijken en te 
beleven viel. Alle werkgroepen van IVN NWO kwamen aan bod. Mensen konden door een kijker 
kijken, kinderen konden waterdiertjes bekijken en in de stand stonden vele materialen 
tentoongesteld. Tevens lagen er informatiefolders  over de verschillende werkgroepen en IVN 
NoordWest- Overijssel en IVN landelijk. ’s Middags konden bezoekers deelnemen aan de 
gezinsexcursie “Wie leven er in het moeras”, over het natuurpad bij het bezoekerscentrum,  met als 
hoogtepunt het zelf vangen en onderzoeken van waterdiertjes. De dag en onze stand werden goed  
bezocht, de excursie telde ca. 20 deelnemers. 
 
- Slootjesdag 
Op 11 juni vond – in aansluiting op de landelijke IVN-Slootjesdagen – onze  Slootjesdag plaats bij het 
Buitencentrum in Ossenzijl. doen. Drie IVN-gidsen  hebben de organisatie op zich genomen. Iedereen  
kon  tussen 12.00 en 16.00 uur wateronderzoek uitvoeren en op zoek naar waterdiertjes rondom het 
Buitencentrum te Ossenzijl. In totaal hebben  ca. 50 kinderen deelgenomen. 
 
- Oktober paddenstoelenmaand 
We hebben ons aangesloten bij de campagne “oktober paddenstoelenmaand” van IVN Landelijk, 
door in de maand oktober 2 excursies te organiseren waarbij het accent lag op paddenstoelen.  
Paddenstoelen in het Holtingerzand   20 pers . 
Natuurfotografiewandeling Paddenstoelen               afgelast i.v.m. regen en te weinig  
       paddenstoelen (ze waren dit jaar vroeg) 
Er is voldoende promotiemateriaal te verkrijgen bij IVN landelijk. 
 
Gidsenbijeenkomsten en bijscholing voor gidsen  
Een aantal keren per jaar verkennen  we met de gidsengroep een gebied in onze omgeving en delen 
we onze kennis over de natuur met elkaar. In 2017 waren er 2 gidsenbijeenkomsten: op 2 april was 
er een prachtige wandeling bij het Kiersche Wiede gemaakt. De tweede op 28 oktober (tevens  als 
bijscholing) was een heel leerzaam bezoek aan de vogelringbaan va SBB in het Kuinderbos. Beide 
keren was de deelname aan deze gidsenbijeenkomsten zeer gering, nog minder dan in de 
voorgaande jaren.  
 

Begroting IVN gidsen 2017 
Reiskosten gidsen        €100,00 
Cursussen        €200,00 
Campagnes  (Slootjesdagen, paddenstoelen, over het hek)   €200,00 
 
Totaal         €500,00  
  
Henk Mulder 

IVN NOORDWEST-OVERIJSSEL 



PR & COMMUNICATIE IN 2017 

ALGEMEEN 

De PR & Communicatie was in 2017 net als in de jaren daarvoor vooral gericht op de publiciteit rond 

de door IVN en KNNV georganiseerde excursies en lezingen. De volledige publiciteit van beide 

verenigingen wordt nu verzorgd door IVN. 

 

MEDIA (in- en extern) 

Met name in de kop van Overijssel, het zuidwestelijke deel van Drenthe en het zuidoosten van 

Friesland wordt media-aandacht gevraagd voor de activiteiten van IVN en KNNV. Perspublicaties 

worden overigens ook verstuurd naar de media in heel Noord-Nederland, Flevoland en de rest van 

de provincie Overijssel. Onder media vallen alle externe communicatiedragers, zoals dagbladen, 

kranten die drie keer per week verschijnen, wekelijkse huis-aan-huisbladen, kabelkranten, regionale 

en lokale omroepen, activiteitenagenda’s, relevante websites en andere nieuwsverspreidende 

organisaties. Daarnaast vervullen ook de sociale media een belangrijke rol bij het verspreiden van 

nieuws. De Facebookpagina van IVN Noordwest-Overijssel, waarmee in september 2014 is gestart, 

heeft inmiddels circa 330 likes, wat ongeveer 90 meer is dan in het jaar daarvoor. Ten slotte speelt 

ook de website een belangrijke rol bij de externe communicatie. 

Als interne communicatie-instrumenten fungeren het ledenblad ‘Koppel’ en de Facebookpagina en 

website, die wat dit betreft een dubbelrol vervullen. Ook de maandelijkse digitale overzichten van 

activiteiten, die vanuit het secretariaat worden verstuurd, maken deel uit van de interne 

communicatie. 

 

JEUGDNATUURCLUB 

In 2017 zijn geen activiteiten ontwikkeld voor Jeugdnatuurclub “De Weerribben”. De reden hiervan is 

dat de JNC een eigen Facebookpagina heeft en hiervan gebruik maakt voor de nieuwsvoorziening ten 

behoeve van de jeugd. Wel worden berichten die op de Facebookpagina van de JNC verschijnen 

regelmatig gedeeld door de pagina van IVN Noordwest-Overijssel, waardoor het bereik sterk wordt 

vergroot. Dit geldt trouwens niet alleen voor berichten van de JNC, maar ook voor het nieuws van de 

junior Rangers van IVN in Nationaal Park Weerribben-Wieden. 

 

EXCURSIES EN LEZINGEN 

Voor het bekend maken van de excursies en lezingen werden in 2015 43 (vorig jaar ook 43) 

persberichten, meestal voorzien van foto’s, verzonden. De verzending van de persberichten 

geschiedt uitsluitend per mail. PR & Communicatie beschikt in het eerder genoemde 

verspreidingsgebied over circa 70 media-adressen. Vorig jaar waren dit er nog 85. De daling is een 

gevolg van de steeds verdere concentraties, ook in medialand. De indruk bestaat dat de media de 

berichten van IVN, al dan niet aangepast, doorgaans plaatsen. De excursies en lezingen worden ook 

gepubliceerd op Facebook, de website en via de interne kanalen naar de leden (Koppel en direct-mail 

via het secretariaat). 



FACEBOOK 

Via dit medium worden naast de berichtgeving over de eigen afdeling ook tal van natuurweetjes van 

zeer uiteenlopende aard, vaak afkomstig van andere organisaties, verspreid/gedeeld. Dit gebeurt 

vrijwel dagelijks en betreft vele honderden publicaties per jaar, waarmee recht wordt gedaan aan de 

educatieve taak van IVN. Door dit medium actief in te zetten wordt mede getracht zoveel mogelijk 

likes te genereren en daarmee de naamsbekendheid van IVN Noordwest-Overijssel te vergroten. 

 

OVERIGE ACTIVITEITEN 

In 2016 werden enkele persberichten en/of Facebookpublicaties verspreid over het landelijke 

evenement “slootjesdag”, de uit twee wandelingen bestaande fotografieworkshop, de activiteiten 

van team “Uurtje Natuurtje” en het voorjaarsklaar maken door de IVN-vogelgroep van de 

Zwaluwwand in Wetering. Verder werden enkele publicaties verzorgd voor onder andere Koppel 

over een paar ledenactiviteiten/excursies en werd de driemaandelijkse bestuursrubriek voortgezet. 

 

SLOTOPMERKINGEN 

1. Uit het jaarverslag van de excursiecoördinator zal moeten blijken in hoeverre de deelname 
aan de georganiseerde excursies al dan niet is gestegen. Naast de publiciteit zijn hierop 
vooral de weersomstandigheden en andersoortige excursies op dezelfde data van invloed. 

2. Per activiteit wordt een persbericht geschreven, dat 14 dagen voorafgaande aan het 
evenement wordt verzonden. Een week later worden nog enkele keren Facebookpublicaties 
verzorgd en in sommige gevallen worden voor hetzelfde medium “evenementen” 
aangemaakt. In een aantal gevallen leidden de publicaties tot een interview bij een regionale 
dan wel locale rtv-omroeporganisatie. 

3. 2017 was het jaar, waarin gedurende het hele jaar de publiciteit voor zowel IVN Noordwest-
Overijssel als KNNV “De Noordwesthoek” werd verzorgd. In het jaar daarvoor was dit slechts 
deels het geval. 

 

JAARPLAN 2018 

1. De mediataken van PR & Communicatie zullen op de gebruikelijke wijze worden uitgevoerd 
om maximale aandacht te vragen voor de activiteiten van IVN Noordwest-Overijssel en KNNV 
“De Noordwesthoek”. 

2. Desgewenst kan PR & Communicatie assistentie verlenen bij de productie van flyers en 
andere informatiedragers (kosten voor rekening opdrachtgevers). 

3. Voor het huidige takenpakket van PR & Communicatie is vooralsnog geen budget vereist. 
Eventuele uitzonderingen hierop zullen in overleg met het bestuur/penningmeester worden 
afgestemd. 

 

 

Nijeveen, 30 december 2017 

Jan Feenstra, PR coördinator 

 



IVN NWO Websitebeheer 

Jaarverslag 2017 

 

2017 

De laatste versie van de IVN-software werkt naar behoren. 

Voor de vormgeving van de website, die vooral visueel georiënteerd is, zijn grote foto's nodig. Nog 

steeds wordt een groot deel van de foto's afgedekt door de eroverheen geprojecteerde tekst. Het is 

wel wat verbeterd en er is nu goed mee te leven. 

De meeste personen die materiaal aandragen voor excursies of verslagen leveren er bruikbare foto's 

bij. Een enkele keer moet een foto nog wat vergroot worden (verdunnen over meer pixels). 

 

In 2017 is de informatie op de website aan de actualiteit aangepast. Dat betekent vooral toevoegen 

van excursies en andere activiteiten, en aanvullen of wijzigen van informatie. Er zijn ook verslagen 

van excursies toegevoegd. 

Het aanleveren van informatie gaat goed: elke 3 maanden wordt er een overzicht van activiteiten 

aangeleverd. Dat wordt gecontroleerd en eventueel uitgebreid aan de hand van de agenda in Koppel 

en ingevoerd op de website. 

 

Het aanleveren van Koppel is de afgelopen periode prima gedaan door Emile de Leeuw; dat gebeurt 

direct in een formaat dat zonder verdere bewerking op de website is te plaatsen. 

 

Er zijn geen kosten verbonden aan het beheer van de website. 

 

2018 

De webbeheerder heeft voorlopig geen wensen voor wat betreft de software van IVN. 

 

Waar nodig kan aanwezige standaardinformatie worden aangepast, bijv. ANBI-informatie. 

 

De actie om Koppel om te zetten van pdf naar een echt digitaal tijdschrift blijft op het programma 

staan, ook bij Emile de Leeuw, webbeheerder van KNNV-NWH. 

 

 

Steenwijk, 27 december 2017 

Louis Volkers 

Beheerder IVN-NWO-website 

 

 

 



Jaarverslag 2017 Uurtje Natuurtje ! 

Het Team Uurtje Natuurtje van IVN-NwO was ook in 2017 actief. Uurtje Natuurtje is een kort uitje in 
de natuur voor kinderen van 4-12 jaar in BSO’s (Buiten-Schoolse-Opvang) in de regio. Het uitje is 
geïnspireerd op het Scharrelkids-concept van IVN-landelijk.    
 
Team Uurtje Natuurtje en  begeleidsters  van de BSO nemen  de kinderen  na schooltijd voor 
anderhalf uur mee naar buiten, om speels bezig te zijn in de natuur. We gaan naar een nabijgelegen 
parkje of bosje. Daar - en zo mogelijk ook onderweg - wordt aandacht besteed aan de natuur.  Denk 
daarbij aan zoekopdrachtjes, spelletjes en overdracht van leuke weetjes. Dit alles aangepast aan wat 
in het betreffende jaargetijde te zien, te voelen, te horen en te ruiken valt, aangepast aan de leeftijd 
van de kinderen en in overleg met de BSO.  
 
Uurtje Natuurtje heeft in 2017 vijf keer plaatsgevonden. In totaal zijn ca. 75 kinderen bereikt. 
De kinderen, de begeleidsters van de BSO’s en de leden van het Team Uurtje Natuurtje vonden het 
steeds weer heel erg leuk !  
Impressies van Uurtje Natuurtje verschenen ook in 2017 jaar op de IVN-Facebookpagina.   
 
 

 

 
 
 
 

Hieronder een overzichtje van de deelnemende BSO’s en de data van deelname in 2017. 
 

Kindervilla Oldemarkt 4 april 

Kindcentrum Ichthus  Genemuiden 18 april 

Kindcentrum De Schutsluis Blokzijl 25 april  

Kindcentrum De Schutsluis Blokzijl 9 oktober 

Kindcentrum Ichthus Genemuiden 30 oktober 

 
 



Financiën  
De deelnemende BSO’s betalen een kostendekkende vergoeding  van €20,- per keer  of zijn donateur 
van IVN-NwO en hebben dan recht op 2 keer een Uurtje Natuurtje. 
 
Het team stelt voor om in de IVN-begroting 2018 ten behoeve van Uurtje Natuurtje een bedrag van  
€ 150,- op te nemen, voor (indien nodig) het aanschaffen  van educatief materiaal.     
 
Team Uurtje Natuurtje bestaat uit Janneke Dijs, Lucille Keur en Henk Mulder.  
 
Contactpersoon: Lucille Keur, e-mail : lkeur@hetnet.nl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag 2017  
IVN-stand SBB-Buitencentrum Ossenzijl 
 

 

De IVN-stand heeft het derde seizoen achter de rug. De thema’s waren “Vier karakteristieke dieren in 
de Weerribben: de otter, de aalscholver, de ringslang en de bunzing” en “Vogelnesten”.  
 
Op de tafel lag een map met verhalen over elk van de karakteristieke soorten en een map over 
vogelnesten. Van de aalscholver, de bunzing en de ringslang stonden een opgezet exemplaar  op de 
tafel, in bruikleen van Staatsbosbeheer. In de vitrine lagen verschillende nesten. Op het grote 
beeldscherm konden over elk van de soorten en over vogelnesten verschillende filmpjes worden 
bekeken. 
 
Uit gesprekken met de personeel  van het Buitencentrum komt naar voren dat er heel regelmatig 
vooral  kinderen naar de filmpjes op het beeldscherm kijken. Mede daarom is op initiatief van SBB 
besloten om de IVN-stand te verplaatsen naar de kinderhoek. Die verplaatsing wordt begin 2018 
afgerond door SBB. 
 
In de IVN-NwO-begroting 2017 is voor “IVN Promotie SBB” € 200 opgenomen. Vanwege de 
verplaatsing van de stand door SBB  is in 2017 geen  geld van IVN besteed. 
 
Voorgesteld wordt om in de IVN-begroting 2018 ten behoeve van de IVN-stand een bedrag van € 200 
op te nemen, voor het aanschaffen  van educatief materiaal en het onderhoud van de software van 
het beeldscherm.     
 
Contactpersoon: Henk Mulder, e-mail henkmulder525@gmail.com  
 

Meer weten of zin om mee te werken aan de nieuwe IVN-stand ? Bel of mail Henk Mulder, 0561-

477574 / henkmulder525@gmail.com 

mailto:henkmulder525@gmail.com


Jaarverslag 2017 

 

Algemeen 

JeugdNatuurClub De Weerribben (JNC) functioneert als een zelfstandige 

werkgroep van IVN afdeling Noordwest Overijssel. De JNC bestaat sinds 2003. 

We bieden diverse natuurervaringen aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Elk jaar zijn er negen 

clubmiddagen in de maanden september tot en met mei. Meestal hebben we per jaar één 

avondprogramma, dat in de plaats komt van een clubmiddag. Om de twee jaar is er een extra 

activiteit, namelijk het padden overzetten. 

 

Begeleiding 

De JNC werd in het seizoen 2016-2017 geleid door 3 vrijwillige gidsen, die samen de thema’s 

bedenken en verzorgen. In mei 2017 heeft Len Timmerman afscheid genomen als begeleidster van 

de JNC.  

In september van seizoen 2017-2018 mochten we  Laura van Zuilen verwelkomen als begeleidster. 

Momenteel bestaat het team uit 3 enthousiaste vrouwen, waarvan 2 natuurgidsen.  

We merken dat een team van 3 een krappe bemensing is, als het gaat om extra activiteiten zoals een 

jaarverslag maken en clubblad maken. Daarom zijn we gestopt met het maken van een clubblad. 

Bovendien is in het recente verleden gebleken dat er zo maar iets kan gebeuren (ziekte, beenbreuk, 

mantelzorg), waardoor het aantal begeleiders ineens gehalveerd is. Zeer waarschijnlijk zal aan het 

eind van seizoen 2017-2018 Wieke Nieland stoppen met haar werkzaamheden voor de JNC. De 

club heeft dan nog maar 2 begeleidsters!!! Daarom zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers die 

affiniteit hebben met kinderen en graag met hen de natuur in trekken om deze te beleven.  

De begeleiding van de JNC heeft de hulp van het bestuur van IVN NWO en het NP/SBB ingeroepen 

om te komen tot meer vrijwilligers. Wanneer alle inspanningen niet leiden tot nieuwe begeleiding 

voor de JNC, zullen we in mei 2018 onze laatste clubmiddag hebben en zal er volgend seizoen geen 

JNC meer zijn.  

 

Seizoen 2016-2017 kende een magere start met 13 kinderen in september. Uiteindelijk is de groep 

uitgegroeid tot een groep van 24 kinderen in mei 2017.  

Seizoen 2017-2018 had eveneens een magere start. Op dit moment zijn 15 kinderen lid van JNC De 

Weerribben. Wij hebben hierop bewust geen actie ondernomen omdat we eerst meer vrijwilligers 

willen aantrekken. Wel denken we dat de terugloop voornamelijk komt door het continurooster van 

de basisscholen. Veel scholen zijn om 14.30 of 14.15 uur vrij op de woensdagmiddag en de middag 

bij ons start om 14.00 uur.  Een 6-tal kinderen heeft daardoor het lidmaatschap opgezegd.  

Optie is om volgend jaar het seizoen te verplaatsen naar maart, april, mei, juni, september en 

oktober, waarbij we de tijden aan passen van 15.00 tot 17.00 uur. Dit zou in kunnen gaan in 2019. 



Programma 2017 

Ons clubjaar loopt van september tot en met mei. We hebben de planning voor dit seizoen al redelijk 

in de steigers, maar de tweede helft van komend jaar is nog onbekend. 

 

 

18 januari: WINTERSE MIDDAG BIJ JEUGDNATUURCLUB   

Woensdagmiddag 18 januari kwamen 22 kinderen bijeen in het 

Buitencentrum van Staatsbosbeheer te Ossenzijl voor een middag 

winter in de natuur! 

Omdat het er buiten sprookjesachtig uitzag door de ruige rijp, maakte 

de groep een wandeling over een gedeelte van het natuurpad, waarbij 

het ontstaan van de rijp en het zoeken naar sporen centraal stond. 

Terug in het Buitencentrum mochten de kinderen allemaal iets maken 

voor de vogels buiten, waarbij ze konden kiezen uit; het maken van 

een vogelhuisje, vetbol of smulslinger. 

 

 

 

15 februari: Naar de knoppen Na een korte kennismaking, waarbij 

wij een aantal nieuwe kinderen mochten verwelkomen, zijn we 

gestart met het thema van deze middag: knoppen en andere 

kenmerken om bomen en struiken in de winter te kunnen 

herkennen. 

We begonnen met een soort levend memory spel, waarbij alle kinderen een tak kregen, welke ze goed 

moesten bestuderen. De kenmerken van deze tak kwamen overeen met een ander uitgedeelde tak. Deze 

duo's zochten elkaar op. Dat leek een gemakkelijke opdracht, maar al gauw merkten we dat een aantal 

kenmerken redelijk specifiek waren. Bijvoorbeeld; hoe staan de naalden aan de tak, in duo of solo? En hoe 

staan de knoppen aan de tak?  

Nu iedereen wist waar ze op moesten letten bij het herkennen van knoppen aan takken stonden de 

kinderen voor een nieuwe uitdaging! Met een soort plaatjes bingo kaart en stickers zochten de kinderen 

naar verschillende takken, bomen en knoppen. Het werd een flinke speurtocht, maar uiteindelijk had 

iedereen de "bingo kaart" vol. 

15 maart: Zintuigen 

15 Maart hebben de kinderen opdrachten gedaan waarmee ze 

hun zintuigen konden testen/ scherpen. Zo was er een 

stiltemoment om te luisteren naar alle omgevingsgeluid. Een 

soort Lottospel waarbij dezelfde dingen uit de natuur moesten 

worden gehaald, een geurproef , een smaakproef, een 

voelproef en een stuk op je blote voeten lopen. We hadden er 

heerlijk weer bij. 

 

https://www.facebook.com/JeugdnatuurclubDeWeerribben/photos/pcb.1227203534024759/1227203014024811/?type=3
https://www.facebook.com/JeugdnatuurclubDeWeerribben/photos/pcb.1227203534024759/1227203014024811/?type=3
https://www.facebook.com/JeugdnatuurclubDeWeerribben/photos/pcb.1254830514595394/1254830004595445/?type=3


Extra activiteit 

Op 25 maart was het de bedoeling om met de kinderen padden over te zetten in het Kuinderbos. 

Helaas was het de nacht ervoor 0 graden en ging het padden overzetten niet door. 

12 april: Natuurtheater 

Op deze winderige woensdagmiddag doken we wat 

dieper het bos in om meer beschut de natuur in te 

zetten voor de Kunst.  

Iedereen maakte met de verftubes van de natuur een 

mooie aquarel. Helaas kon door de sterke wind de 

expositie niet doorgaan. Vervolgens zochten de kinderen 

theater attributen bij elkaar die ze nodig zouden hebben 

tijdens het natuurtheater. Daar aangekomen vertelde 

Len het verhaal en werden de attributen ingezet om de 

bezoekers de voorstelling te laten beleven. Nadat de 

tweede groep het tweede bedrijf had ervaren, hebben de kinderen naar de eieren van vreemde vogels 

gespeurd. Nog even werd geposeerd met de kunstwerken, waarna iedereen weer naar huis ging. 

 

17 mei: Afsluiting het maken van een insectenhotel!  

Op deze mei middag besloten we ons clubseizoen zoals we 

het begonnen: tropisch warm! �Toch waren onze 

deelnemers heel gedreven om het casco insectenhotel 

bij Heerlijkheid de Hare te gaan vullen met verschillend 

ingerichte kamers. Hiervoor gingen ze aan de slag met zagen, 

snoeischaren en blikscharen en steenboren. Een groot 

compliment aan de kinderen: jullie hebben heel veilig 

gewerkt: de pleisters konden in de EHBO tas blijven. 

😅Heerlijkheid De Hare is blij dat jullie je zo hebben ingezet om te helpen een grotere verscheidenheid aan 

insecten op de tuinderij te krijgen. Dit, zo heeft Martien ons geleerd, is van belang voor het biologisch 

evenwicht. De ene insectensoort helpt om de overlast van een andere soort te beperken/ stoppen.  

 

Opening seizoen2017-2018 20 september Eten of gegeten worden. 

Na een korte kennismaking startten we met een geblinddoekt 

zoekspel waarbij de roofdieren jaagden op de prooidieren. Hierbij 

werd door de roofdieren vooral hun neus en gehoor getest. Na deze 

introductie werd er dieper in gegaan op het begrip kringloop. Door 

het uitbeelden van planten, dieren en elementen zochten de 

kinderen uit, welke relatie zij hadden ten op zichte van de ander. 

Wat heb je nodig op deze wereld om te kunnen zijn wie je bent. Op 

deze manier ontstond er een zogenaamd web of life waarin de 

kinderen letterlijk zagen en ervoeren dat alles op deze wereld met 

elkaar in verbinding staat. We spraken er over wat er gebeurt als er 

een belangrijk element uit deze kringloop wegvalt, door 

https://www.facebook.com/JeugdnatuurclubDeWeerribben/photos/pcb.1306737486071363/1306735682738210/?type=3
https://www.facebook.com/JeugdnatuurclubDeWeerribben/photos/pcb.1306737486071363/1306735682738210/?type=3
https://www.facebook.com/Heerlijkheid-de-Hare-264928073651274/?fref=mentions


bijvoorbeeld vervuiling van water of een teveel aan plastic afval. En dat het web zich kan herstellen met 

de juiste middelen.  

Als laatste onderdeel zochten de kinderen naarstig naar de kleinere roof-en prooidieren 

 

17 oktober Spinnen, gruwelijk eng?  

Vanmiddag leerden we van meneer Ben Prins en zijn vrouw 

Els heel veel over spinnen. Met hele mooie foto's konden we 

zien hoe spinnen er uitzien met hun 8 poten, 8 ogen (maar 

soms 6) en hun spintepels. Daarna gingen we buiten samen 

op zoek naar deze diertjes. Gelukkig waren er genoeg! 

 

Woensdag 8 november Camouflage 

Deze middag stond in het teken van camouflage. Waarom is camouflage 

nodig? Wie hebben er schutkleuren? En is schutkleur alleen genoeg om niet 

gezien te worden ?Na een inleiding waarin de kinderen elkaar vertellen over 

schutkleur, prooidieren en predatoren, spelen we jachttikkertje. Een 

roofdier gaat op jacht naar zijn buit. Het spel is zo leuk dat we het wel 

kunnen blijven spelen. Maar na een keer of 5 gaan we over op het maken 

van een camouflagenet/ onzichtbaarheidmantel. De kinderen weven ijverig 

allerlei natuurlijke materialen door de mazen van het net. Als laatste spelen 

we camouflageverstoppertje waarbij een roofdier op jacht gaat naar de 

weggedoken prooidieren. Wie weet het langst uit de klauwen van het roofdier te blijven? Aan het eind 

blijkt dat naast het hebben van een schutkleur, het ook belangrijk is om geen geluid te maken en heel stil 

te blijven zitten. Dan heb je de meeste kans om niet opgemerkt te worden door het roofdier... 

 

13 December OP ZOEK NAAR SPOREN EN DASSEN 

Vanmiddag hielden we onze clubmiddag op de Woldberg nabij 

Steenwijk. Het weer was koud en nat maar dat deerde niet. De kinderen 

hadden zich warm aangekleed en liepen in ferme pas door het bos, over 

de Woldberg op zoek naar boswachter Johan Dammers van 

Staatsbosbeheer.  

Aangekomen bij de kampeerplek van SBB 

werden we verrast door een das en een 

bunzing welke meegenomen waren door 

de boswachter. Vol aandacht luisterden 

de kinderen naar het verhaal over het 

leven van de das. Hoe maakt het dier zijn 

hol? Wat voor voedsel eet hij? Hoe en 

waar leeft het dier? En wat heeft de 

bunzing nu te maken met de das? Op al deze vragen en nog veel meer kon de boswachter antwoord 

geven. Na het informatieve verhaal zijn we onder leiding van de boswachter op zoek gegaan naar sporen 

van dieren in het bos. Het was schitterend sporen zoeken in de sneeuw!! 



          

Seizoen 2017-2018 is nog niet voorbij de volgende thema’s staan nog op het programma: 

- Januari, de nachtwaker  - Februari, oriëntatieloop  - Maart, Hoe ontwaakt de natuur?  
-  April, vogels   - Mei, afsluiting survival in de natuur. 

Deels bemensen we de thema’s zelf en deels zullen we externen benaderen om een beleving te 

maken van een thema. 

Het seizoen wordt samen met de begeleiders altijd afgesloten middels een gezellig samenzijn.  

 

 


