Verslag ledencontactavond maandag 2 september.

Na twee maanden rust was er weer een ledenvergadering van de
natuurbeschermingsvereniging.
* Ingekomen stukken werden besproken.
* Bij de mededelingen werd genoemd dat wij hier druk bezig zijn met
het beschermen van vogels, terwijl volgens een uitzending van Vroege
Vogels er miljoenen trekvogels op hun doorreis naar het zuiden de dood
vinden bij de olijvenoogst. Het is aan te bevelen om biologische
olijven en olijfolie te gebruiken aangezien deze olijven op de
traditionele manier geoogst worden en die levert geen gevaar op voor
de vogels.
* Na een paar droge zomers bloeit de heide zo uitbundig, hoe kan
dit. Waarschijnlijk kwamen de regenbuien net op tijd.
* Deze week kopie inleveren voor de scharrelaar. Reisje voor de
jeugd was een succes. Komende tijd komt er een puzzeltocht in het bos.
* Er mag een stukje heide afgeplagd worden in het bos speciaal voor
de klokjesgentiaan, Staatsbosbeheer vindt dit goed. Dit n.a.v. de
plantenwerkgroep. Wellicht iets voor een personeelswerkdag van de
Rabobank. Welke groep / instantie wil een werkdag in de natuur voor
bijvoorbeeld teambuilding?
* Oproep: maak verslagen voor de website. Zo blijft de site actueel
en komen mensen eerder op de site kijken.
* Vanuit bestuur: met 3 verenigingen zal een manifest geschreven
worden namens al onze leden om de zorg uit te spreken over de natuur,
maar wel positief gebracht. Wat doet de natuurbeschermingsverenigingen
en wat kunnen de mensen zelf doen. Dit is in het afgelopen voorjaar
afgesproken, binnenkort de afspraak. Wakker schudden. Breed in de
pers. Samen met Natuurvereniging Zuidwolde en Natuurvereniging de
Reest.
* 21 september heidezuivering aan de Vijverberg tussen Kampweg en
Gorterlaan. Hulp nodig om de scholen te begeleiden naar de
heidezuivering.
* Volgende vergaderingen zie Scharrelaar.
* Zaterdagmorgenwandeling: 3e zaterdag iedere maand. Deze maand 7
september 10.00 uur wandeling plantengallen onder leiding van Roelof
Jan Koops met koffie na afloop.
* De vereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden.
* Rondvraag: artikel in de Meppeler Courant door
journalist E. Kuiken. Vanuit een lijst met aanbevelingen op de website van
de natuurbeschermingsvereniging heeft hij een negatief artikel geschreven over het
Zwarte Dennenbos, als zijnde vanuit de vereniging. Diverse mensen hebben problemen
met de inhoud van het artikel. De vereniging heeft afstand genomen van de inhoud.
* Interesse in vlinders, meneer wil graag in de werkgroep,
coördinator is Martijn Bunskoek.
Na de pauze hield Roelof Jan Koops een lezing over plantengallen in
Nederland.
Misschien een nerd achting onderwerp (volgens Roelof Jan), maar er
zijn veel mooie en bijzondere vormen gallen. Het was een interessante
lezing.

Door: Alja Admiraal

