
Verslag van de ledencontact vergadering gehouden op maandag 5 september 2011 bij 

KroKoMultipunt, Heerenweg 42  te IJhorst 

 

Aanwezig: 21 personen. 

 

Met kennisgeving afwezig: K. Compagner -  G. van den Berg - R. Talen- J. Huls. 

 

Opening:  

De voorzitter heet ons allen hartelijk welkom op deze eerste contactavond van het nieuwe 

seizoen. In het bijzonder wordt welkom geheten Bennie van de Brink, die het gedeelte na de 

pauze zal verzorgen met een lezing over de vogel van het jaar: de boerenzwaluw. 

 

Mededelingen: 

Dan vraagt de voorzitter aandacht voor de vrijwilligersdag, die gehouden zal worden op 

zaterdag 17 september a.s. 

Het is de bedoeling om rond 09.00 uur te vertrekken vanaf het marktplein in Staphorst om in 

de buurt van Putten “Schovenhorst” te bezoeken. s’ Middags is er een rondleiding met een 

gids, waarna we vanaf 17.00 uur in de “Ossestal“ te  Epe van een pannenkoekenbuffet en een 

toetjesbuffet kunnen genieten. De mensen die rijden met hun eigen auto kunnen € 0,19/km 

vergoed krijgen. 

Op 15 november is er een lezing over vlinders, die verzorgd zal worden door Kars Veeling 

(directeur van de Vlinderstichting). De reguliere contactavond op de eerste maandag van de 

maand gaat wel gewoon door. 

Zaterdagmiddag 10 oktober is er vanaf 14.00 uur voor belangstellenden uitleg rond de kerk en 

kerkhof met een rondwandeling. Dit wordt verzorgd door Gerard van de Berg. 

 

Ingekomen stukken: 
Door afwezigheid van de secretaris meldt de voorzitter dat er alleen de gebruikelijke  

periodieken zijn binnengekomen. 

 

Notulen van 2 mei: 
18 juni was het reisje van de jeugd en niet op 12 juni zoals stond vermeld. 

In de volgende Scharrelaar wordt een artikel over de marter opgenomen. 

11 of 12 mei 2012 vertrek Natuurreis. 

Daarna worden de notulen goedgekeurd. 

 

Notulen van 6 juni: 
Aanvullend: roofvogels en uilen worden nogal eens misbruikt voor diverse activiteiten. 

Fietstocht op 2
e
 pinksterdag is goed verlopen; er wordt nagedacht over volgend jaar. 

B. Witte vraagt voor wie de kosten zijn van een te ringen ooievaar. De werkelijke kosten zijn 

€ 7,-- per ring en dit komt dan ten laste van de aanvrager. Hier wordt weinig gebruik van 

gemaakt. 

H. van Wijk: 6 juni is er begonnen met het kappen; het kappen van naaldbomen uitgesteld. 

Wel werd er eerst nog geïnventariseerd op eventueel aanwezige vogels. 

Het is onbegrijpelijk waarom er al zo vroeg gekapt moest worden. Onze leden zijn nu bezig te 

inventariseren, wat soms leuke vondsten oplevert. 

Zwarte Vijverweg wordt doorgetrokken tot de Schotsweg in verband met de bereikbaarheid 

van de hulpdiensten. 

Daarna worden de notulen onder dankzegging goedgekeurd. 

 



Werkgroepen; 

 

Jeugd:  10 september is er wateronderzoek bij Zwartewaterklooster. 

1 oktober is een knutselmiddag. Jeugdleden hebben een verslag van het 

busreisje gemaakt.  

 

Nestkasten: Veel verstoringen dit jaar. 27 september is er in de schuur bij S.B.B. overleg  

  over verstoringen en hoe de winter door. 

 

Planten: Het seizoen is afgesloten. Op 26 september gaan we nog een keer kijken naar 

de  koningsvaren langs de spoorlijn. Het volgend seizoen gaan we niet weer op  

  donderdagmorgen of middag op stap. Er wordt overlegd wanneer dan wel.  

 

Ringwerk: Gegevens worden ingevoerd, anderen zijn hier ook mee bezig. 

  J. Dunnink meldt dat er afgelopen zaterdagavond nog jonge gierzwaluwen zijn  

geringd. Bij P. van den Berg zijn in september nog jonge kerkuilen 

gesignaleerd. 

 

Weidevogels: Er is een verslag van  vogels bij Oldematen en Meppelerdiep. 

 

Roofvogels: J. Paasman meldt een roofvogel gehoord te hebben met een hoog geluid,   

  waarschijnlijk een wespendief volgens Bennie van de Brink. 

 

Vlinders: B. Witte vertelt dat de meest algemene soorten wel zijn waargenomen, maar 

dat alles in mindere mate. Heideblauwtje is erg weinig waargenomen, wel de 

  dagpauwoog en icareblauwtjes. 

 

R.O.:  Verzoek om bij het vakantiepark Residence IJhorst 290 bomen te kappen. 

 

Zoogdieren: Meldingen van dode dassen blijft doorgaan. 

 

Redactie: Tot 8 september kan er copy voor de nieuwe Scharrelaar ingeleverd worden. 

 

Natuurreizen: Er wordt nagedacht over een nieuwe bestemming. 

 

Wat komen gaat: 

17-09-2011   Excursie naar landgoed Schovenhorst. Op LCV inventariseren wie mee gaat. 

05-09-2011   LCV lezing door Bennie van den Brink over de boerenzwaluw.. 

24-09-2011 1
e
 Heidezuivering 

01-10-2011   excursie cultuurhistorie/landschap kerk IJhorst  om 14.00 uur Gerard v d Berg 

03-10-2011 LCV lezing van Edo Goverse over reptielen. 

29-10-2011   2
e
 Heidezuivering     

07-11-2011   LCV  Harry laat leuke plaatjes zien. 

15-11-2011   lezing van Kars Veling bij KroKo om 20.00uur. Andere verenigingen  

                      uitnodigen. 

23-12-2012   Coördinatorenoverleg  

05-12-2011 LCV lezing over vleermuizen, zoogdier van het jaar.    

02-01-2012 LCV  Nog overleg met werkgroepen over tonen mooie plaatjes. 

06-02-2012  LCV  Lezing over vogelsoort van het jaar? 

05-03-2012  LCV  beelden van natuurontwikkeling Roebolghoek Pieter van den Berg. 



02-04-2012  LCV  Lezing zoogdier van het jaar? 

07-05-2012  LCV  Lezing plant van het jaar? Lezing Jan E.D. Visser? 

11/12-05-2012 – 19-05-2012  Natuurreis 

 

Rondvraag: De heer Meinen meldt dat de hondenloslooproute klaar is, er zou veel stuk 

gereden zijn. In het ANWB-boekje staan honden loslooproutes aangegeven. 

Daarna volgt er een discussie waar honden los mogen lopen. 

De heer Bloemhof vraagt zich af of het bestuur in onderhandeling is over een fusie met een 

buurgemeente. Iemand van de zustervereniging is met onze voorzitter gesignaleerd bij holen 

van bijeneters, waarna er vogels verstoord zijn? 

 

Daarna sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering. 

 

Na de pauze doet Bennie van de Brink een boeiend verhaal over de boerenzwaluw met daarbij 

behorende plaatjes. 

 

 

De tweede secretaris  Geertje Zwiers.                           De voorzitter  Jan Vos. 

 


