
Contactadressen: 

Jan en Hendrikje Vos, Lankhorsterweg 5a, Staphorst 

Tel.nr: 0522-441858. E Mail: jeugd1@nbvijs.nl 

Hiltje Velde, Kon.Wilhelminalaan 15, Nieuwleusen                                  

Telen: 0529-482181. E Mail: haveni@home.nl 

Jaap Padding, Dennenlaan 3, IJhorst 

Tel.nr: 0522-442656. E Mail: jaap.padding@gmail.com 

Hendrik en Klaasje Krale, Jan Arendsland 11 Staphorst 

Tel.nr: 06 42000504. E mail: fam-krale@hotmail.com  

 

Programma 2022 

 

26-03-2022 Fotopuzzeltocht. Jullie krijgen een aantal foto’s en een 

routebeschrijving mee om dan uit te zoeken waar de foto’s gemaakt zijn. 

Inforuimte SBB aan de Vijverweg. Punthorst. Aanvang 13.30 uur..            

Niet leden betalen 1 euro. 

 

09-04-2022 Lezing en excursie over vleermuizen door Theo Douma. 

Inforuimte SBB  aan de Vijverweg. Punthorst. Aanvang 13.30 uur.                                       

Niet leden betalen 1 euro. 

 

16-04-2022 Begin nestkast controle. Eerste keer om 8 uur verzamelen 

bij de inforuimte SBB aan de Vijverweg. Punthorst. Later wordt met de 

leiding overlegt wanneer er gelopen wordt. 

 

25-06-2022 Excursie – reisje naar de Weerribben. Vertrek om 9.30 uur 

van het marktplein in Staphorst. Opgeven kan tot 16 april.    

Kosten leden 10 euro. Niet leden 15 euro. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Volgend jaar bestaat de werkgroep jeugd “Weer of geen weer” 65 jaar. 

Daarom willen we een fotowedstrijd organiseren, wie maakt de leukste 

en mooiste natuur foto. De mooiste foto’s zullen dan in 2023 op de 

omslag van “De Scharrelaar”geplaatst worden. Je kunt de foto naar 

bovenstaande contactadressen sturen. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgeven kan bij de contactadressen door een mail te sturen of per  

telefoon.                                                

Bij opgave en deelname geef ik toestemming tot publicatie in de media 

van foto’s gemaakt bij activiteiten. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Leden administratie: 

M.G. Kroonenburg- Kolk  Heerenweg 42   7955 PE   IJhorst. 

e-mail: leden@nbvijs.nl 

Site: www.natuurbeschermingsvereniging.nl 

Facebook: Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o. 

 

     - Puzzeltjes 

1. Een jonge vliegenzwam heeft meer witte stippen dan een oude.  

Waar of niet waar? 

2. Hoe vaak per minuut slaat het hartje van een spitsmuis?                 

425 – 600 – 130 keer.  

3. Een veldmuis is met 3 maanden al grootmoeder.                             

Waar of niet waar? 

4. Een konijn kan in een jaar 20 jongen grootbrengen.                     

Waar of niet waar?  

5. Hoelang doet een kruisspin erover om een web te bouwen?             

A 5 minuten, B 20 minuten, C Een hele dag, D Een heel etmaal. 

 

In de eerst volgende ‘Scharrelaar”komen de antwoorden te staan. 

 

                                          
                          

 

mailto:jeugd1@nbvijs.nl
mailto:haveni@home.nl
mailto:jaap.padding@gmail.com
mailto:fam-krale@hotmail.com
mailto:leden@nbvijs.nl
http://www.natuurbeschermingsvereniging.nl/


 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                     

 

                                        

 

 

                 

 


