
Jubileumboek 

 
Bijna 5 jaar na het 50-jarig jubileum van onze vereniging is het eindelijk zover.  

Het jubileumboek over de periode van 1957 – 2007 met als titel “Van heidezuiveraar tot vogelaar” is 

gedrukt en ligt klaar om te worden gelezen en bekeken.  

In dit boek wordt beschreven hoe onze vereniging is ontstaan. Er wordt aandacht besteed aan de diverse 

jubilea, die door de jaren heen zijn gevierd met de nodige publiciteit. Bijzondere beschermingsacties 

worden beschreven, zoals de acties tegen de Trein door het Reestdal.  

Verder worden de werkgroepen besproken, over wat de leden van deze werkgroepen doen met leuke 

anekdotes, mooie foto’s en oude foto’s. Uiteraard zijn de schoonmaakacties, de heidezuiveringen, maar 

ook de in eerdere jaren uitgevoerde paddenbescherming onderdeel van het boek.  

 

Dit unieke boek kan besteld worden en de kosten bedragen niet € 12,50, maar als actieprijs  

€ 10,-- per boek. 

 

Wanneer u onderstaande strook invult en het juiste bedrag overmaakt, dan kunt u het/de boek/en afhalen 

bij:  

- Voorzitter Jan Vos, Lankhorsterweg 5a, 9751 PM Staphorst  

- Penningmeester Greetje Kroonenburg, Heerenweg 42, 7955 PE IJhorst (KroKo MultiPunt)  

 

U kunt het boek hier ook tegen contante betaling kopen.  

 

U kunt Jan Vos per e-mail bereiken: 

 j.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl of op telefoonr. 0522-441858.  

 

U kunt Greetje Kroonenburg per e-mail bereiken:  

g.kroonenburg@natuurbeschermingsvereniging.nl of op telefoonnr. 0522-443376.  

 

Het formulier kunt u opsturen naar het adres, waar u het boek ook ophaalt.  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

BESTELFORMULIER 

 
Hierbij bestel ik ……….. boek(en) “Van heidezuiveraar tot vogelaar” over vijftig  

jaar natuurbescherming in IJhorst en Staphorst.  

Ik maak hiervoor € 10,-- per boek, zijnde …………… over op bankrekeningnr.  

NL83RABO036.08.00.246 van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.”.  

Zodra het bedrag op rekening van de vereniging is ontvangen, zal ik deze  

ophalen bij:  

o Voorzitter Jan Vos, Lankhorsterweg 5a in Staphorst  

o Penningmeester Greetje Kroonenburg, Heerenweg 42 in IJhorst.  

 

S.v.p. aankruisen wat u wilt. 


