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Hoogeveensche Courant

Dinsdag 17 maart van 19.00 tot
22.00uur: ontwikkelingen vanhet
kind in relatie tot natuuractivitei-
ten. In deze les gaat het specifiek
over het organiseren van activitei-
ten. Wat komt er allemaal bij kij-
ken, wat zijn de mogelijkheden.
Het vervolg is op 31 maart. Dan
gaan we kijken naar de ideale
jeugdleider en activiteiten voor
verschillende leeftijden. Tenslotte
organiseren de cursisten op 16
mei een middag voor kinderen in
het Zuiderpark. De lessen zijn ge-
schikt voor iedereen die met kin-
deren de natuur in wil. Kosten: !
10,- voor leden, ! 35,- voor niet-le-
den. Locatie: IVN-Struunhuus in
het Steenbergerpark. Contact:
hoogeveenivn@gmail.com.
Een lidmaatschap kost ! 24. Hier-
mee help je de IVN-afdeling!
https://www.ivn.nl/afdeling/hoo-
geveen/lid-worden

HOOGEVEEN

Ontwikkeling
kind-natuur

Zaterdag 21 maart van 9.30 tot
11.30 uur. Voor de 18de keerwordt
in Nederland de Schoonmaakdag
georganiseerd. Zie het maar als de
grote schoonmaak in de natuur.
Als straks het gras weer groeit en
de bomen in blad komen, zie je het
afval minder. Daarom nu aan de
slag, want wie wordt er nu niet blij
van een opgeruimde leefomge-
ving. We starten om 9.30 met kof-
fie en koek en limonade voor de
jongsten. Daarna gaan we op stap,
in en rond het Steenbergerpark en
Winkelcentrum de Weide. Doe je
mee? Wij maken er samen een
feestje van. Locatie: IVN-Struun-
huus in het Steenbergerpark. Voor
jong en oud. Geen kosten. Contact:
hoogeveenivn@gmail.com

HOOGEVEEN

Landelijke
opschoondag

Donderdag 19 maart om 19.30 uur.
Deze lezing wordt georganiseerd
door Herenboeren Assen in samen-
werking met werkgroep 't Ende
waarin Natuurvereniging Zuidwol-
de is vertegenwoordigd in de per-
soon van Wolter Moorman. Ook
kan bij Wolter telefonisch een re-
servering worden gedaan op 06-
31552215. Zij vertellen deze avond
overhoewe samenduurzaamvoed-
sel kunnen produceren. EenHeren-
boerderij is een duurzaam opere-
rend kleinschalig coöperatief ge-
mengd bedrijf. Het is ongeveer 20
hectare groot en brengt voedsel
voort voor 200 gezinnen. De grond
wordt gepacht en een boer in loon-
dienst doet het werk. De gezinnen
dragen samen de kosten. Samen ge-
nieten van eigen lokaal geprodu-
ceerdvoedsel.Deelname is gratis en
aanmelden niet nodig. Locatie: In-
formatiecentrum 't Ende, Stapeler-
weg 20, De Stapel bij DeWijk.

DE STAPEL - DE WIJK

Lezing
Herenboeren

Meestal, als ik weer aan de beurt
ben omeen stukje voor de krant te
schrijven, vraag ik via Facebook
‘waar zal Grietje over schrijven?’
Niet dat ik zelf geen ideeën heb.
Maar ik vind het leuk om te horen
waarvoor andere mensen belang-
stelling hebben. Want ze lezen al
mijn verhalen wel of ze zien wat
mij bezighoudt. Altijd gerelateerd
aan een gezonde leefomgeving, al-
tijd bezig in het groen ommensen
proberen mee te krijgen in die
tocht naar een gezonde buurt.
Daar waar het kaal is een zaadje
planten. Zo schreef ik dus afgelo-
pen vrijdag ‘Waar zal ik eens over
schrijven?’. Er kwam een mengel-
moes aan berichten mijn kant op.
Madeliefjes, niet over het virus,
wel over het virus, niet over poep
van huisdieren, wel over poep van
huisdieren en wat het met een vi-
rus te maken kan hebben. Over de
buitenlesdag van 7 april of over
groen leren. Waarom al die zwa-
nen in Friesland afgeschoten mo-
gen worden tot de lentekriebels,
het ontluikende groen en een 1
aprilgrap. Ik vindhet leuk, bedenk

dan gelijk wat ik aan mogelijkhe-
den zie,waarmijn eigenpassie ligt
en wat ik van sommige dingen af-
weet. Ik ben geen viroloog, geen
poepspecialist, geen leerkracht of
jager op zwanen. Ik weet maar
kleine beetjes van grote dingen.
En ik gebruik mijn boerenver-

stand, mijn gevoel en mijn dikke
teen.
Maar dan moet ik ineens toch de
boodschappen doen, eerst dat en
dan maar eens schrijven. Ik fiets
door het park dat half af is. Vergis
ikme nu of lijkt het schoner? Min-
der hondenpoep?Dat zou fijn zijn.

Ik stap nog net niet af. Even verder
zie ik drie eenden. Zij zwemmen
een beetje rond in een grote plas
water. Nu stap ik af en maak een
foto. Als ik terugfiets,met debood-
schappen in de mand, weet ik in-
eens waar ik over ga schrijven. Ik
heb er al zo vaak over geschreven.
Als Supporter en Reporter van
Schoon, als IVN’er, bezorgde bur-
ger. Nog steeds is het nodig dat ik
erover schrijf. Het is nog begin len-
te, ontluikend groen aan de strui-
ken. Wat er nu tussen het groen
ligt, dat hoort er niet. Het is zoveel
troep. Onvoorstelbaar veel plastic
en blik, gewapper in allerlei kleur-
tjes. Ik schrik altijd weer van al die
rotzooi. Wij, mensen, wij zijn de
veroorzakers. En 21 maart is het
de Landelijke Opschoondag! Ook
overal in Hoogeveen. Doe je
mee? ■

❯ Zie: https://www.supportervan-
schoon.nl/landelijke-opschoon-
dag/

Grietje Loof,
IVN-afdeling Hoogeveen

Alles wat waarde heeft vind je in een schone omgeving

Afval bij ontluikende struiken en bloeiend speenkruid.
Grietje Loof

Danmoeten de leliebollenworden
gepoot. Alleenal debol is omgeven
met gif. Maïs moet worden ge-
zaaid.Het zaad, ookdat van enkele
korensoorten, is behandeld met
een neonicothinoïde, meestal imi-
dacloprid. Zogauw de aardappels
boven de grond staan, worden ze
bespoten tegen de aardappelziek-
te fytoftora. Dat gebeurt vijf keer
of meer. Appels en peren worden
meerdere keren bespoten, te be-
ginnen direct na de bloei van de
fruitbomen.
Op Europees niveau gebruikt Ne-
derland, na Malta, de meeste gif-
soorten en spuiten Nederlandse
boeren en tuinders overvloedig be-
strijdingsmiddelen. In Europa be-
staat de internationale organisatie
Pesticide Action Network (PAN),
ook werkzaam in Azië en Noord-
Amerika. Het netwerk van Pan-EU
beslaat 46milieuorganisaties in 28
landen. Begin dit jaar richtten mi-
lieu- en burgergroepen Pan-NL op
inUtrecht. Provincialemilieuorga-
nisaties doen hieraan mee, maar
ook Bollenboos en Meten=Weten,
twee burgerinitiatieven tegen pes-
ticiden in de lelieteelt in de Drent-
se Gemeente Westerveld.
Stichting Bollenboos bedacht het
meldpunt Gifklikker.nl. Down-
load het Zwartboek Gifklikker
maar eens om te zien hoeveel
Drentse burgers verontrust zijn

over het buitensporige gebruik
van gif in hun omgeving. Bollen-
boos: “Wehouden ons hart vast en
onze adem in.” Het zijn deze bur-
gers die zich afvragen waarom
veel mensen in hun omgeving lij-
den aan hoofdpijn, waarom er lan-
delijk een toename is van Parkin-
son- en Alzheimerpatiënten en
waarom er zoveel verschillende
vormen van kanker in Nederland
voorkomen. Het zijn deze burgers
die zich afvragen of je nog aardbei-
en moet kopen en aan je kinderen
geven, omdat onderzoek heeft uit-
gewezen dat in aardbeien acht tot
negen verschillende residuen van
gifsoorten voorkomen. Dat is toe-
gestaan, zegt de Warenwet. Maar
is het verstandig chronisch zie-
ken, zwangere vrouwen en kleine
kinderen aardbeien te laten eten
met zoveel gifresiduen? Daarbij
komen de gifresiduen in appels,
peren, bananen, groente en aard-
appels. Met name het internatio-
nale vrouwen- en milieunetwerk
WECF (Woman Engage for a Com-
mon Future, in 1994 in Nederland

opgericht) wil meer onderzoek
naar de nadelige effecten op
kwetsbare groepen van de cocktail
van chemische verbindingen in
ons dagelijks voedsel.

Reacties tussen gifsoorten
Iedere keer schrikken we weer
wanneer op de televisie wordt be-
weerd dat één op de drie mensen
kanker krijgt en één op de vier
Alzheimer. Vorig jaar was dat
laatste nog één op de vijf. Keihard
werken wetenschappers om kan-
ker om te toveren tot een chroni-
sche beheersbare ziekte en om
een middel te vinden tegen Alz-
heimer en Parkinson. Terecht!
We steunen massaal het Konin-
gin Wilhelmina Fonds, KWF.
Maar is hetniet beter omookheel
intensief naar de oorzaken van
deze ziekten te zoeken. Alle pro-
cessen in ons lichaam verlopen
langs chemischewegen, of het nu
de spijsvertering is, de verbran-
ding in onze spieren of de over-
dracht vanprikkels inonzeherse-
nen, ons ruggemerg en onze ze-

nuwen. Het kan niet anders of de
cocktail van chemische verbin-
dingen in ons dagelijks voedsel
heeft invloed op deze processen.
Een nadelige invloed. En dan is er
iets watmijns inziens nooit is on-
derzocht. De talloze gifsoorten of
residuen daarvan reageren on-
derlingmet elkaar tot nieuwe on-
bekende gifsoorten en ik denk
dat deze chemische stoffen onze
gezondheid sterk beïnvloeden.
Onderzoekers van de WECF wil-
len een begin maken met het on-
derzoek naar deze beïnvloeding
en dat wil Pan-NL ook. Het zijn
niet alleen de gifsoorten die onze
gezondheid beïnvloeden. We
ademen dagelijks fijnstof en ul-
trafijn stof in. De roep om een
schonere productie, schonere au-
to’s en uitbreiding van biologi-
sche land- en tuinbouw wordt
steeds sterker.Wemoetenzo snel
mogelijk af van de verregaande
vergiftiging van ons milieu en
overgaan op gifvrije voeding. ■

Hero Moorlag

Biologisch geteelde groente en fruit op de Naoberhoeve bij Echten. Hero Moorlag

Actie tegen vanzelfsprekendheid pesticiden

Binnenkort begint het

weer, het doodspuiten
van weilanden met

Round-up (glyfosaat).
Oranjegele weilanden

in het toch al door be-

strijdingsmiddelen
geplaagde Drentse

landschap.

■Bezorgde milieu- en burgergroepen richtten Pan-NL op


