Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 2 oktober
2017 bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42, IJhorst
Aanwezig: 25 personen; afwezig met kennisgeving: H. Poolman en P. v.d. Berg
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder
Fré Spijk, die de presentatie geeft na de pauze.
2). Mededelingen:
Jan Dunnink en Gerard Oldeman worden bedankt voor de vogelexcursie op zaterdag 30
september.
In de week van 13 november wordt op de woensdagmiddag (15 november) een presentatie
voor de kinderen gegeven door onze vereniging in de bibliotheek in Staporst. Wie wil op 13
november meehelpen met de opbouw.
3). Ingekomen stukken:
4). Verslag, d.d. 4 september 2017:
Het verslag van 4 september wordt goedgekeurd. Jan van Marle was met kennisgeving
afwezig, hetgeen op de presentielijst was gezet.
5). Werkgroepen:
Jeugd:
7 oktober 2017 wordt een puzzeltocht gehouden met broodjes bakken na afloop.
Planten:
Jan Paasman:
Op 14 september zijn wij naar de Koolhaar en omstreken geweest. Bij de Koolhaar is de
Klokjesgentiaan niet meer aangetroffen. In de laagte ten oosten van de Ganzeplas komt hij
nog wel voor. We telden 7 bloeiende exemplaren. Deze morgen was de laatste keer in het
zomerseizoen.
Op donderdag 19 oktober beginnen wij met het winterseizoen. Dan tellen wij alle bloeiende
planten-, struik- en boomsoorten op landgoed Dickninge bij De Wijk. Start steeds om 10.00
uur bij het witte hek. De data zijn 26 oktober, 30 november en 28 december in 2017. En 25
januari, 22 februari en 29 maart in 2018.
Harry van Wijk meldt, dat Berend Witte 1 bloeiende klokjesgentiaan heeft gezien bij de
Koolhaar.
Ruimtelijke ordening:
Er is een brief naar de gemeente gestuurd met opmerkingen over de nieuwe aansluiting op de
A28. Er wordt daarin de vrees uitgesproken, dat er door de nieuwe aansluiting Staphorst veel
verkeer richting IJhorst het natuurcomplex Boswachterij Staphorst/De Vledders zal
doorsnijden. Daarvoor worden beschermende maatregelen gevraagd.
Roofvogels en uilen:
Jan Huls: Er is nog 1 jonge kerkuil geringd bij Pieter v.d. Berg.
Jubileumcommissie:
Mirjam Fagel: Er worden extra activiteiten georganiseerd, zoals op 11 november 2017 de
Vogelaarsdag met mooie lezingen. Op 28 oktober is de Nacht van de Nacht. Vanaf camping De
Dassenburcht wordt door de jubileumcommissie een wandeling van een uur georganiseerd in 2
groepen, startend tussen 19.00 en 20.00 uur: eerst de jeugd en daarna de volwassenen.
Opgave bij de jubileumcommissie. Vrijwilligers voor begeleiding kunnen zich aanmelden bij
Mirjam.
Op 21 oktober wordt een paddenstoelenexcursie gegeven door Jan van Marle vanuit de
inforuimte van Staatsbosbeheer, start om 9.00 uur en het duurt 2 uur. Spiegeltje meenemen.

De laatste ledencontactvergadering op 4 december zal een andere invulling krijgen. Na de
pauze is een verrassing. Er is een wedstrijd wie de lekkerste Sinterklaaslekkernij maakt (voor
minimaal 5 personen), die we gaan proeven.
6). Wat komen gaat:
14-10-2017
Heidezuivering
21-10-2017
Paddenstoelenexcursie door Jan van Marle, verzamelen inforuimte
Staatsbosbeheer, Vijverweg 5, Punthorst
28-10-2017
Nacht van de Nacht: ’s Avonds wandeling van een uur vanaf camping De
Dassenburcht.
04-11-2017
Landelijke Natuurwerkdag (opgave bij Staatsbosbeheer)
06-11-2017
Ledencontactvergadering met presentatie door Johan Tinholt over
gierzwaluwen
11-11-2017
Overijsselse Vogelaarsdag, Natuurboerderij Weidevol, Oppen Swolle 23,
Zwartsluis
04-12-2017
Ledencontactvergadering
04 tot 12-05-2018 Natuurreis
Er zal 1 reguliere heidezuivering worden gehouden (14 oktober). Op 2 vrijdagen (6 en 20
oktober) zal met een schoolklas de heidezuivering worden gedaan, waarbij eerst een natuurles
door Evert Rolleman zal worden gegeven. Voor de activiteiten op de heide is nog behoefte aan
meer begeleiders, die niet persé zelf mee hoeven te werken. De tijd is van 13.45 tot 15.15
uur. Aanmelden bij Niek Gosker.
8). Rondvraag:
Harm Bloemhof vraagt namens Gerard v.d. Berg naar vrijwilligers voor werkzaamheden op
Dickninge, waar nog wat opgeruimd moet worden. Dit gaat gebeuren op 4 of 11 november.
Jan Dunnink meldt dat de nestkastroutes ook weer begaanbaar gemaakt moeten worden. Jan
Vos geeft aan dat daarvoor de nestkastvergadering in het najaar wordt georganiseerd.
Roelof Jan Koops heeft een aanlegvergunning gevraagd voor het maken van een poel en moest
hiervoor € 512 legeskosten betalen, waartegen hij bezwaar heeft aangetekend. Hij vraagt of
onze vereniging bij de gemeente kan vragen naar de mogelijkheid om de legeskosten te
verlagen voor vergunningen die de biodiversiteit bevorderen. Door het bestuur zal worden
besproken of door de vereniging een brief naar de wethouder gestuurd zal worden met een
dergelijk verzoek. Jan Paasman adviseert om contact op te nemen met Landschap Overijssel.
9). Sluiting:
Na Fré te hebben bedankt voor zijn mooie presentatie over archeologie sluit de voorzitter de
vergadering en wenst iedereen wel thuis.
Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 6 november 2017.
De voorzitter Jan Vos

De notulist Janny Niehoff

