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VOORWOORD 

 

Zoals je ziet heeft de redactie ook voor 2012 weer een prachtige omslag om 

De Scharrelaar 

Een foto van een heide gebied waar we al verschillende keren bezig geweest 

zijn om hier de opslag weg te halen. Zoals je ziet een goed resultaat.  

Gelukkig voor de hei komen hier ieder jaar vele vrijwilligers de handen uit de 

mouwen steken om zo de mooie heidevelden te behouden. Ik wil dan ook 

deze leden en de leden die in andere werkgroepen het afgelopen jaar actief 

voor de vereniging geweest zijn, bedanken en hoop dat we ook in 2012 niet te 

vergeefs een beroep op de leden zullen doen. 

 

Het jubileumboek waar we vanaf het 50 jarig bestaan druk mee waren, is 

klaar. Op 6 februari zal het op de contactavond aan burgemeester Alssema 

aangeboden worden. 

Het is volgens mij,heel erg mooi geworden. Het mag dan, denk ik, ook niet 

ontbreken in de boekenkast. Maar het is natuurlijk niet alleen voor de kast 

want er staan ook prachtige foto‟s in van de afgelopen 50 jaar en de artikelen 

geven ook een goed beeld van de vereniging. Dus ik wens ieder veel 

leesplezier. 

 

Tot slot wil ik nog even de aandacht vragen voor de jaarvergadering op 5 

maart. We hopen dan ook veel leden te zien.  

 

J. Vos, voorzitter. 
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23-02-2012 Coördinatorenoverleg 

05-03-2012 Jaarvergadering bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, IJhorst, 

20.00 uur. Lezing over bomen door Evert Rolleman. 

12-03-2012 Nestkastcontroleursvergadering 

in Inforuimte SBB. 20.00 uur. 

17-03-2012 Landelijke schoonmaakdag.  

02-04-2012 Ledencontactvergadering bij 

Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst, 20.00 uur. Lezing 

zoogdier van het jaar. 

05-05-2012 Vrijwilligersreis. 

07-05-2012 Ledencontactvergadering bij 

Kroko Multipunt, Heerenweg 42, 

IJhorst, 20.00 uur. 

11/12-05 t/m Natuurreis naar Nationaal  

19-05-2012 Park Oder-Warta in West-Polen. 

Vermoedelijke overnachtingsplaats is Witnica. 

04-06-2012 Ledencontactvergadering met veldexcursie. 

22-09-2012 Heidezuivering. 

13-10-2012 Heidezuivering. 

 

 

Op de agenda bij Vogelwacht Uffelte. 
29-02-2012 Lezing over kerkuilen door Johan de Jong. Cafe de 

Molensteen, Rijksweg 34, Uffelte. Aanvang 20.00 uur. 
08-03-2012  Film Ïn het land van de Drensche Aa"gemaakt door Henk Bos 

en Janette Veenhoven. Ontmoetingscentrum De Veldkei, 

Veldkamp 77, Havelte. Aanvang 20.00 uur 
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JEUGDAGENDA 

 

04-02-2012 Lezing over vlinders door G Padding. Inforuimte SBB aan de 

Vijverweg om 14.00 uur. Niet leden betalen hier € 2 voor. 

10-03-2012 Lezing over egels door mevr. Geselschap uit Havelte. 

Inforuimte SBB aan de Vijverweg om 14.00 uur. Niet leden 

betalen hier € 1 voor. 

07-04-2012 Bezoek aan de ooievaars in de Lokkerij. Verzamelen bij de 

Reestbrug achter Het Vergulde Ros aan de Gemeenteweg om 

14 uur. Opgeven voor 24-03-12. Niet leden betalen hier € 1 

voor. 

14-04-2012 Begin nestkastcontrole. Inforuimte SBB aan de Vijverweg om 

08.00 uur. 

07-07-2012 Fietstocht naar Schoonewelle Centrum Natuur en Ambacht in 

Zwartsluis. Vertrek om 13 uur van het marktterrein in 

Staphorst. Opgeven voor 26-05-12. Leden betalen € 3 en niet 

leden € 4,50. 

15-09-2012 Busreis naar de Veluwe. We gaan naar de bostoren van 

Schovenhorst  en Museum en Wildpark het aardhuis. Vertrek 

om 08.30 van het marktterrein in Staphorst. 

Opgeven voor 26-05-12. Leden betalen € 10,00 en niet leden 

€ 15,00. 

06-10-2012 De jager vertelt. Lezing door de heer G van Dijk. Inforuimte 

SBB aan de Vijverweg om 14.00 uur. Niet leden betalen hier € 

1 voor. 

17-11-2012 Knutselmiddag bij Jan Nijboer in de werkplaats Industrieweg 

27a Staphorst om 14 uur. Niet leden betalen € 2. 

19-01-2013 Quiz, film . Uitreiking nieuwe programma‟s. Aanvang 14.00 

uur inforuimte SBB aan de Vijverweg.  
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 5 MAART 2012 

AANVANG 20.00 UUR 

 

1. Opening 
 

2. Ingekomen stukken  
 

3. Notulen ledencontactvergadering d.d. 6 februari 2012 
 

4. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 7 maart 2011 (zie 

Scharrelaar Dec.) 
 

5. Mededelingen 
 

6. Jaarverslag secretaris (zie Scharrelaar febr.) 
 

7. Jaarverslag penningmeester  
 

8. Verslag kascommissie 
 

9. Benoeming lid kascommissie 

Henk Kuiper (aftredend) Mart van de Jagt   

reservelid Klaas Dozeman 
 

10. Vaststelling contributie 
 

11. Bestuursverkiezing 

Aftredend: Jan Vos, Harry van Wijk, Geertje Zwiers 

(herkiesbaar volgens art.9.2 van de statuten) 

Kandidaat: Greetje Kroonenburg (definitieve benoeming i.v.m. 

terugtrekking Jan Dons) 

Tegenkandidaten kunnen zich tot een week voor de algemene 

ledenvergadering melden bij de voorzitter. 
 

12. Werkgroepen 
 

13. Wat komen gaat 
 

14. Rondvraag 
 

15. Te koop aangeboden (beamer en filmprojector) 
 

16. Pauze 
 

17. Lezing 
 

18. Sluiting 
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JAARVERSLAG 2011. 

 

Bestuursvergaderingen: 

Het bestuur vergaderde maandelijks bij Gerard van de Berg thuis aan de 

Kerkweg in IJhorst. We worden hier altijd goed ontvangen, daarvoor onze 

dank. In februari hebben we vergaderd in de inforuimte van Staatsbosbeheer 

aan de vijverweg, daar vond vooraf aan de bestuursvergadering een positief 

overleg plaats met Johan Dammers en Harco Bergman van Staatsbosbeheer 

over allerhande zaken die er spelen. Hier kunnen we onze standpunten altijd 

duidelijk naar voren brengen en de doelstellingen op elkaar af stemmen. Per 

slot van rekening kunnen we veel voor elkaar en de natuur betekenen. In 

november vergaderden we bij Kroko in IJhorst. In de maanden juni en juli 

werd er niet vergaderd.  

 

 

Ledencontactvergaderingen:  

Maandelijks werd er vergaderd bij “Kroko” in IJhorst waar we altijd uitstekend 

ontvangen werden. Speciale dank voor de goede verzorging door de fam. 

Kroonenburg. 

 

3 januari dhr Kloosterman verteld hoe hij zijn woongebied het Zwarte 

water klooster beleeft. De fam Kuiper zorgde ook dit jaar weer 

traditiegetrouw voor de lekkere nieuwjaarsknieperties. 

7 februari Bob Boer van de gemeente Staphorst geeft een lezing over 

het landschapsplan. 

7 maart Algemene ledenvergadering  

Harry van Wijk krijgt de gouden zwarte mees wegens zijn 

grote verdienste binnen de vereniging voor zijn uitgebreide 

werkzaamheden. 

Gerard van de Berg en Roelof Talen waren aftredend maar 

zijn beiden herkozen. 

Aftredend was ook Klaas Compagner  onze penningmeester 

die zich wegens drukke werkzaamheden niet herkiesbaar 

stelde. In zijn plaats werd nieuw gekozen Jan Dons 

Jan Dons geeft later echter te kennen dat hij van verdere 

medewerking afziet. 

Greetje Kroonenburg neemt gelukkig zijn plaats en functie in. 

Kascommissie Jaap Padding treedt af opgevolgd door Eric 

Kroonenburg (omdat Greetje Kroonenburg in het bestuur is 

gekomen en de taak van Klaas als penningmeester over gaat 

nemen is besloten om Eric te vervangen door Mart van de 

Jagt.)  
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Nieuw commissielid naast Henk Kuiper is Klaas Dozeman.  

Jan Paasman en Jan van Marle laten na de pauze aan de 

hand van een mooie presentatie zien wat ze binnen de 

plantenwerkgroep zoal doen en tegenkomen. 

4 april Bertil Zoer met een prachtige presentatie over Bevers in 

Drenthe 

2 mei Presentatie Koos Dansen Gelders landschap met zijn 

presentatie ”Verassend vogels kijken dicht bij huis” liet zien 

dat je om iets moois te zien helemaal niet ver van huis hoefde.  

6 juni Voorafgaand aan de vergadering in “de Wheem” het 

bezoekerscentrum van  landschap Overijssel een prachtige 

wandeling in het Reestdal onderleiding van Jacob van der 

Weele die vertelde waarom bepaalde planten op bepaalde 

plaatsen groeiden. Het was een interessante avond. 

5 september Presentatie over de boerenzwaluw, vogel van het jaar, door 

Bennie van de Brink 

3 oktober Presentatie van Edo Goverse over reptielen. Deze avond 

kregen we veel te zien en te horen over reptielen waar we 

heel wat van opkonden steken.  

7 november Speciale gasten voor vanavond zijn Johan Dammers en Harco 

Bergman die hun zorg uitspraken over de te verwachten 

bezuinigingen. Harry liet ons na de pauze genieten, door 

middel van zijn vele foto‟s, die hij gemaakt heeft tijdens zijn 

werkzaamheden en omzwervingen in de natuur.  

15 november SBB heeft er voor gezorgd dat Kars Veling een presentatie 

kwam geven, maar omdat hij niet op maandag 7 nov. kon 

hebben we een extra avond in gelast. Op dinsdag 15-11-11 

Het was een boeiende presentatie met prachtige foto‟s en 

filmpjes van vlinders gebracht door een gedreven man die 

praatte vanuit een grote ervaring.  

5 december Presentatie van dhr. J.Mager namens het Drents Landschap 

en het I.V.N. over de wetenswaardigheden van de vleermuis. 

 

Het gemiddeld bezoek aan de ledencontactavonden lag met 24 personen iets 

lager dan vorig jaar. 
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Ledental: 

Per 31 december 2011 telde de vereniging 102 jeugdleden en 660 volwassen 

leden. In totaal 762. Dat zijn 24 leden minder dan vorig jaar. We zijn dus iets 

gedaald met het ledenaantal. 

 

Voor zover bekend zijn in 2011 de volgende leden overleden. 

Dhr. Bote Wouda Punthorst  

Dhr. Koop Tissing IJhorst 

Dhr. Bert Blaauw De Wijk  

Mevr. S. Meijerink-Wagena Nieuwleusen 

Dhr.E.Cuperus Meppel 

Dhr. C.J.P.M. van Meurs de Wijk 

Dhr.H.Mulder Staphorst 

Dhr. J.B. de Vries Wanneperveen 

Dat zij mogen rusten in vrede. 

 

Samenwerking: 

Met veel instanties en organisaties hadden wij het afgelopen jaar een goed 

contact. Dit blijkt wel uit de vele ingekomen- en uitgaande stukken. Er werd 

allerlei informatie uitgewisseld o.a. door middel van de verschillende 

verenigingsbladen. 

Dat er veel gedaan wordt achter de schermen blijkt ook wel uit de 

afzonderlijke verslagen van de diverse werkgroepen 

Op bestuurlijk niveau  wordt er overleg gepleegd om op een lijn te komen met 

de verschillende natuurbeschermingsverenigingen in de omgeving  met de 

Rentmeester van landgoed Dickninge. Ook is er steeds nauw contact met 

Staatsbosbeheer. 

We stonden ook met een stand op het plein bij de kerk in IJhorst in het kader 

van het 200 jarig bestaan van Staphorst die bemand werd door Jan Paasman, 

Roelof Talen en Klaas Dozeman. 

 

Website: 

De vereniging beschikt over een eigen website, opgezet en beheerd door 

Harry Vos, www.natuurbeschermingsvereniging.nl . Op deze website wordt in 

het kort de doelstelling van de vereniging weergegeven. Er is o.a. informatie te 

vinden over het bestuur, de werkgroepen en de agenda. Verder is er een 

fotopagina en De Scharrelaar is als pdf file via de site te lezen. 

Het verslag van de maandelijks ledencontactvergaderingen wordt ook steeds 

op deze site geplaatst. 

De werkgroepen kunnen nog meer van deze site gebruiken maken om actuele 

informatie en foto‟s aan te leveren. Op deze manier krijg je een website die 

steeds veranderd en het nog interessanter maakt om de site te bezoeken. 
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Schoonmaakactie: 

Zaterdag 19 maart hadden we weer de landelijke schoonmaakdag 

georganiseerd door onze vereniging in samen werking met SBB en de 

gemeente Staphorst. 

Wethouder J.Talen gaf het startsein en na zijn motiverende toespraak gingen 

de deelnemers enthousiast van start. De opkomst met 40 kinderen en 

ongeveer 15 volwassenen was iets minder dan vorig jaar maar het afval dat 

gevonden op een tiental routes die uitgezet waren in en om het staatsbos was 

er niet minder om. 

Naast de kinderen van onze jeugdwerkgroep “Weer of geen weer” waren er 

kinderen van de Maarten Lutherschool uit Punthorst. Na afloop waren er 

lekkere broodjes en drinken dat weer als vanouds verzorgd werd door Jaap 

Padding. 

 

Heidezuivering:  

Dit jaar hadden we weer twee heidezuiveringen georganiseerd, beiden 

vonden plaats bij “de vier bergen” waar we vorig jaar ook bezig geweest 

waren. De resultaten na twee jaar intensief werken zijn goed zichtbaar. Door 

jullie inzet is het nu nog een heide gebied met zijn speciale planten en dieren. 

Anders was het voor een groot gedeelte weer bos geworden. Iedereen die op 

welke manier dan ook hier aan mee geholpen hebben worden dan ook erg 

bedankt. 
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De eerste was op zaterdag 24 september er waren toen 11 volwassenen en 

15 kinderen aanwezig. De opkomst was iets minder dan vorig jaar maar het 

resultaat was er niet minder om. Opvallend is iedere keer het leeftijdverschil 

van de deelnemers, van jong tot oud zet men zich in. 

De tweede heidezuivering werd gehouden op 29 oktober ook weer op de 

zelfde locatie. Deze keer 23 kinderen en 12 volwassenen. 

Hier kwamen de kinderen een adder tegen die voor zijn winterslaap in een 

holletje onder de wortels van een uitgespitte berk lag. Jaap Padding die de 

adder op een veilige plek wilde leggen werd door de in zijn slaap gestoorde 

adder in zijn vinger gebeten wat een dagje ziekenhuis opleverde. 

Koffie, drinken en koeken werden weer verzorgd door Jaap Padding. 

Na afloop is er altijd weer de lekkere snert die, zoals elk jaar, uit de keuken 

van Hendrikje Vos kwam en waar gretig gebruik van gemaakt werd. 

 

Jong en oud doet altijd mee met de heidezuivering 

 

Fietstocht: 

Op tweede Pinsterdag was er weer een prachtige fietstocht uitgezet door Jan 

Dunnink en Roelof Talen. Dat ze dit niet voor niets doen blijkt wel uit de grote 

opkomst van deelnemers die hier veel plezier aan beleven. 

 

Vrijwilligersreis: 

De vrijwilligers reis dit jaar ging met eigen vervoer naar het Landgoed 

Schovenhorst waar we een rondleiding kregen door het prachtige arboretum 

en we beklommen een magnifieke uitkijktoren waar we een grandioos uitzicht 

hadden over de Veluwse bossen. Het was een prachtige dag waar de 

deelnemers veel plezier aan beleefden. 

 

Natuurwerkdag  november: 

In november was er de landelijke natuurwerkdag georganiseerd door SBB 

waar ook een aantal leden aanwezig waren om te helpen met het opschonen 

van de heide. 

 

Werkgroepen:  

(De volgende verslagen van de werkgroepen zijn aangeleverd door de 

coördinatoren van de werkgroepen, hiervoor hartelijk dank). 

 

Jeugdwerkgroep “Weer of geen weer”. 

De eerste bijeenkomst van 2011 van de jeugdwerkgroep “Weer of geen weer” 

werd gehouden in de schuur van SBB in de Punthorst. Een film over 

roofvogels en quiz stonden op het programma. De opkomst verraste de 
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werkgroep wederom, 53 kinderen werden er geteld. Gevolg was te weinig 

stoelen, kinderen moesten op boomstammetjes of op de vloer zitten. 

De eerste korte film ging over het ringen en het onderzoek naar roofvogels. 

Vervolgens konden de  kinderen een aantal vragen beantwoorden. 

De tweede film toonde verschillende roofvogels in hun natuurlijke 

leefomgeving. 

Tenslotte werd het programma voor 2011 bekend gemaakt en uitgedeeld. Er 

werd daarbij vermeld dat niet-leden vanaf nu een kleine vergoeding moeten 

betalen per activiteit. Zo hoop de werkgroep te stimuleren dat kinderen lid 

worden. Immers na een paar bezoeken is het lidmaatschap al rendabel.  

 

Zaterdagmiddag 12  februari was Hugh Jansman naar Staphorst gekomen om 

de jeugd te vertellen over de otter. Er waren 24 kinderen aanwezig. 

Hugh had een duidelijke presentatie voor de kinderen gemaakt. Hoe ziet het 

dier er uit waar leeft het van en wat is zijn leefgebied waren oa onderwerpen 

die besproken werden. Ook werden het opnieuw uitzetten van de otters en het 

onderzoek naar de otter uitgelegd.  

De kinderen kregen veel ruimte om vragen te stellen. 

Foto en film werden gebruikt om een en ander te verduidelijken. Een leerzame 

middag 

 

Zaterdagmiddag 12 maart hadden zich 41 kinderen verzameld bij de schuur 

van Staatsbosbeheer om op stap te gaan met de boswachter Johan 

Dammers. Het weer was prachtig, Johan gaf uitleg over bv verschillende 

naaldbomen, mossen, sporen van dieren en er werden braakballen bekeken. 

Een leerzame middag in de natuur. 

 

2 april om 7.00 hadden zich een kleine groep kinderen verzameld om samen 

met Jos Kloppenburg het bos luisteren naar vogelgeluiden. Het viel nog niet 

mee om de vogels te onderscheiden aan hun geluid. 

De 2
e
 ochtend die gepland stond voor 16 april ging niet door ivm te weinig 

opgave. 

 

Zaterdag 18 juni 2011 de busreis 

De weersverwachtingen waren slecht voor de 18
e
 juni. 

Om 8.30 vertrokken we van de markt in de bus met 39 kinderen en 6 

begeleiding richting Schokland. Het was toen nog droog. Maar onderweg 

begon het al snel heel hard te regenen. Bij de gesteentetuin in Schokland zijn 

we dan ook nog maar eerst binnen in het bezoekerscentrum gebleven. 

Maar zoals de naam van onze vereniging al aangeeft weer of geen weer we 

gaan er toch maar op uit. In groepjes gingen we de gesteentetuin in. We 

hadden voor elke groep een rugzakje met attributen om van alles te 
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onderzoeken. Zo konden er bomen gemeten worden, zand, veen en kleileem 

konden onderzocht worden. Maar door de forse regenbuien vielen sommige 

opdrachten letterlijk in het water. 

De reis ging hierna naar Lelystad waar we het bezoekerscentrum van het 

Flevolandschap bezochten. 

Voor wie zijn brood nog niet ophad kon dat hier nog opgegeten worden. In het 

centrum bekeken we een film over het natuurgebied en de verschillende 

dieren die er leven. Gelukkig was het inmiddels droog geworden. Vervolgens 

werden we in twee groepen opgedeeld en gingen we met een gids het gebied 

in. We hadden geluk, veel van de dieren lieten zich zien. 

We zagen elanden, Paterdavidsherten wilde zwijnen, ooievaars (voor de 

meesten van ons niet meer zo bijzonder maar toch). En uiteindelijk kwamen 

we aan bij de otters, deze werden net gevoerd. 

Dankzij oa de beide gidsen en het nu toch mooie weer was de middag zeer 

geslaagd verlopen. 

De terugreis verliep vlot en rond 17.00 waren we weer terug op de markt in 

Staphorst. 

 

Zat.10-09-11 :wateronderzoek Zwartewaterklooster 

Het was een prachtige middag,bijna te warm. Helaas was de opkomst niet erg 

groot ,in totaal 8 kinderen. Er waren deze middag meerdere activiteiten zoals 

Monumentendag en boerendag in Staphorst. Maar ondanks dit werd er driftig 

geschept en gevist met de schepnetjes. Grote en kleine beestjes werden 

gevangen en in de witte bakken gedaan. Daarna werden de beestjes 

opgezocht met behulp van zoekkaarten en boeken, ook de loeppotjes werden 

goed gebruikt. De beestjes werden allemaal door Martijn opgeschreven en de 

aantallen werden ook genoteerd. Hier volgen de namen van de gevonden 

beestjes: Glimmende watertor, Posthoornslak, Gerande oeverspin, Poelslak, 

Bootsmannetje of ruggezwemmer, Schaatsenrijder, Watermijd, Groene kikker, 

Watervlo, Eenoogkreeft, Libellenlarve, Waterspin, Tuimelaar, Schrijvertje, 

Gewone geelgerande watertor, Springstaft, Nimfen van glazemaker, 

Keverlarven, Tubifex. In verband met de Rana-virus infectie in Natuurpark 

Dwingelderveld is het raadzaam om de schepnetjes en bakken goed schoon 

te maken om verdere verspreiding te voorkomen. Deze infectie heeft massale 

sterfte veroorzaakt onder de kikkers en ook amfibieën, reptielen en vissen 

kunnen hierdoor besmet raken. 

Al met al een geslaagde middag. 

 

Zaterdag 1 oktober waren er 36 kinderen naar de schuur van SBB gekomen 

voor het maken van een voedersilo. Het weer was prachtig om buiten te 

werken. De kinderen hadden gelukkig gehoor gegeven aan de oproep om 

eigen gereedschap mee te nemen naar deze middag.  
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Na een korte uitleg wat de mogelijkheden waren om een voedersilo te maken 

van hout en gaas gingen de kinderen vol enthousiasme aan de slag. Er werd 

hard gewerkt en sommige kinderen konden zelfs met 2 silo‟s naar huis. De 

werkgroep jeugd kon gelukkig weer rekenen op voldoende hulp van ouders en 

leden van de vereniging. 

Al met al weer een geslaagde middag in de natuur. 

 

Zaterdagmiddag 19 november waren er 22 kinderen naar de middag over de 

uil gekomen. Arnold Lassche had een mooie presentatie voor de kinderen 

gemaakt. Vol aandacht werd er geluisterd naar de uitleg van Arnold. Diverse 

opgezette uilen werden bewonderd door de kinderen. 

Na het kijken van een korte film over de Kerkuil werden er uilenballen 

uitgedeeld aan de kinderen. Doormiddel van pincetten, prikkertjes en kwastjes 

werden de braakballen uitgeplozen door de kinderen. Heel veel botjes werden 

er gevonden. Door middel van zoekkaarten konden de kinderen uitzoeken aan 

welk dier de botjes hadden toebehoord. Aan de vorm van de botjes kon dan 

uitgezocht worden of het bijvoorbeeld om een voorpootje of een achterpoot 

van een muis ging. 

Het was prachtig om te zien hoe geïnteresseerd de kinderen de hele middag 

waren. Al snel was het dan ook al weer 16.00 en konden de kinderen nadat ze 

eerst goed de handen gewassen hadden weer naar huis met een tijdschrift 

over uilen een kleine attentie van SBB, en voor de liefhebbers waren er nog 

braakballen en botjes om mee naar huis te nemen. 

Namens de werkgroep Jeugd;  

Jeannette Otten. 

 

Nestkasten 

16 april was de start van de nestkastcontrole.  

Er zijn al een hele tijd geen resultaten van het nestkastonderzoek in de 

Scharrelaar vermeldt, binnenkort verwachten we weer een lijst met 

onderzoekresultaten in de Scharrelaar te kunnen laten plaatsen.  

 

De werkgroep nestkastcontroleurs is in het afgelopen jaar 2 keer bij elkaar 

geweest, in het voorjaar de normale vergadering  en in het najaar een extra 

vergadering in verband met de vele verstoringen in de kastjes. 

Er is toen besloten om de kasten nog beter aan de bomen te bevestigen en 

indien nodig lager te hangen zodat de kinderen met de controle er goed in 

kunnen kijken, tevens is er afgesproken dat er overal korfjes voor moeten 

komen. Een aantal controleurs hebben dit ondertussen gereed, de rest is er 

nog druk mee bezig, een hele klus maar beslist nodig want anders blijven er 

weinig holenbroeders over. 
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Ook op andere plaatsen kampt men met dit probleem gezien de vragen die we 

krijgen over hoe we dit proberen op te lossen. 

J. Vos. 

 

Plantenwerkgroep  

Wij hebben dit jaar weer veel gedaan.  

Op 20 januari, 24 februari, 17 maart, 26 oktober, 15 november en 21 

december hebben we de bloeiende plantensoorten op Dickninge geteld. Er 

waren er resp. 2, 2, 8, 41, 45 en 29. 

Op 24 maart en 7 april hebben wij de Wilde narcissen in Rouveen en een 

gedeelte van Staphorst op de fiets in kaart gebracht. Vooral in Rouveen komt 

deze soort nog voor, maar de achteruitgang gaat wel door. Met de 

modernisering van de tuinen langs de streek verdwijnen zij meer en meer. Dit 

is een ontwikkeling die we graag willen stoppen. In 2012 willen wij in 

Staphorst, Lankhorst, Halfweg en IJhorst met dit onderzoek verder gaan. 

 

Op 14 april zijn wij op Dickninge gestart met het “normale” seizoenswerk. 

Bijzondere soorten: Holwortel, Vingerhelmbloem, Aronskelk, Daslook, 

Bosanemoon, Witte klaverzuring, Afghaanse duizendknoop en Witte veldbies. 

Vervolgens hebben wij de Koningsvarens langs de spoorlijn tussen de 

overgangen Leidijk/Oosterparallelweg en Dekkersweg in Staphorst in kaart 

gebracht. Bijzondere andere soort: Grote pimpernel. 

Dit geldt ook voor de bijzondere soorten bij de Oude Vijver in de boswachterij 

Staphorst, met name Ruwe bies, Dwergvlas, Stijve moerasweegbree, 

Oeverkruid, Bruine snavelbies, Teer vederkruid, Veelstengelige waterbies, 

Moeraswolfsklauw, Dwergzegge en Kleine zonnedauw. 

 

Wij zijn ook twee keer naar de het defensieterrein ten westen van Havelte 

geweest. Omdat wij nu wel met de auto de zandweg in mochten, konden wij 

nu een stuk verder rondkijken. Bijzondere soorten daar: Stekelbrem, 

Bosdroogbloem, Grondster, Gelobde maanvaren, Rietorchis, 

Moeraswespenorchis, Valkruid, Gewone vleugeltjesbloem en Liggende 

vleugeltjesbloem. Ook vonden wij daar de Dennenvoetzwam, een 

paddenstoelensoort. 

Verder zijn wij nog geweest bij Takkenhoogte in Zuidwolde. Bijzondere 

soorten: Wilde akelei, Zeegroene muur, Moeraswolfsklauw, Kleine zonnedauw 

en Ronde zonnedauw. 

Ook het afgegraven stuk in de Vledders van Landschap Overijssel in IJhorst 

werd met 2 bezoeken vereerd. Bijzondere soorten: Gewone dotterbloem, 

Bleekgele droogbloem, Kleine egelskop, Gevleugeld hertshooi, Holpijp, 

Moerasmuur, Paddenrus, Laurierwilg en heel veel Moeraszoutgras. 
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Het “normale” zomerseizoen werd traditiegetrouw afgesloten bij de Koolhaar 

in de boswachterij Staphorst. Bijzondere soorten: Klokjesgentiaan, Bruine 

snavelbies, Witte snavelbies, Kleine veenbes, Waterdrieblad, 

Moeraswolfsklauw, Kleine zonnedauw en Ronde zonnedauw. 

Op 19 februari woonden enkele werkgroepsleden de Medewerkerbijeenkomst 

van de Werkgroep Florakartering Drenthe in Zuidlaren bij. Evenals op 5 

november de Floronmiddag in Kampen van district Beneden-IJssel. 

Coördinator Jan Paasman 

 

Roofvogels:  

In 2011 zijn door de leden van de Werkgroep roofvogels de nestkasten van 

Torenvalk, Bosuil, Steenuil en Kerkuil in Staphorst, IJhorst, Rouveen en 

Nieuwleusen gecontroleerd. 

In vergelijk met beide voorgaande jaren waren de broedresultaten van de 

Torenvalk en Kerkuil weer iets beter. Van de populaties van de Buizerd, 

Havik, Sperwer en Ransuil hebben wij geen compleet beeld.  

Bosuil 

Uit een nestkast in de boswachterij Staphorst zijn 3 jongen uitgevlogen. De 

jongen zijn geringd. 

Kerkuil  

In totaal 19 succesvolle eerste broedsels, 65 van de 78 uitgevlogen jongen 

zijn geringd. Eén tweede broedsel met 4 uitgevlogen jongen. Bijzonder is wel 

dat eind november de laatste kerkuil is geringd! 

Steenuil  

In totaal 16 succesvolle broedsels,  55 van de 56 uitgevlogen jongen zijn 

geringd.  

Torenvalk  

In totaal 18 succesvolle broedsels, alle 85 uitgevlogen jongen zijn geringd. 

Buizerd  

Van Buizerd zijn 16 territoria vastgesteld. Zes broedsels waren succesvol, van 

negen broedsels is het resultaat onbekend en 1 broedsel is mislukt. 

Havik 

Van de Havik zijn 3 nesten gevonden. Alleen uit het nest in het Carstenbos 

zijn 3 jongen gevlogen. 

Sperwer 

Van de Sperwer zijn slechts 3 territoria vastgesteld. Eén broedsel was 

succesvol, 1 broedsel mislukte en van het derde broedsel is het resultaat 

onbekend. 

In de eerstvolgende Scharrelaars staat een uitgebreid verslag. 

Namens de Werkgroep roofvogels en uilen, Arnold Lassche 
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Ruimtelijke Ordening: 

De werkgroep had in 2011 enkele malen, via e-mail, contact voor onderling 

overleg. 

Drie onderwerpen resulteerden tot het indienen van een zienswijze bij de 

gemeente Staphorst. 

Deze hadden betrekking op: 

- De kap van een aantal eiken langs de Heerenweg in IJhorst. Na een 

goed geargumenteerde uitleg door de gemeente is deze ingetrokken; 

- De kap van 309 bomen door Europarcs aan de Veldhuisweg; 

- Het bestemmingsplan buitengebied / landschapsplan van de 

gemeente Staphorst. 

Ondanks de ingediende zienswijzen kan worden gesteld dat de contacten met 

de gemeente Staphorst constructief zijn. 

 

Zoogdieren: 

In het afgelopen jaar heeft de zoogdierenwerkgroep weer een aantal 

activiteiten uitgevoerd. We hebben de cameraval gebruikt om zoogdieren op 

te zoeken. Een cameraval registreert beweging en warmte en is daardoor heel 

geschikt om te worden ingezet bij het onderzoek naar zoogdieren. en dan kom 

je nog wel eens vreemde dingen tegen. Zo ook een ree met een misvormde 

bek. Hoe het dier kan eten is een raadsel, maar op de een of andere manier 

krijgt hij het toch voor elkaar. Verder hebben we hem opgehangen bij een 

steenmarterkast. Om de controle wat makkelijker te laten gaan heeft Harm 

Bloemhof de openingen dichtgestopt met gras. Als het gras eruit is, is dat voor 

ons een teken dat de kast bewoond is en hangen we de cameraval op. We 

hebben hier en daar wat capsules visolie uitgedrukt om het dier te lokken en 

dat het heeft gewerkt. We hebben de steenmarter scherp op de foto. 

Ondertussen zijn we in het Staatsbos aan het werk om te ontdekken of er ook 

boommarters zitten, en zo ja, waar. Wij denken dat ze er wel zijn, maar als u 

ideeën hebt, horen we ze graag.  

Tot slot hebben we de cameraval ingezet om mogelijke otters in de Olde 

Maten op de foto te krijgen, maar dat is nog niet gelukt. 

We hebben het filmen van vleermuizen in kasten wat uitgebreid. Het gaat hier 

om analyseren van het gedrag van de dieren. We hebben het deksel met 

daarin de infraroodcamera iets verbeterd, zodat het wat makkelijker werken is. 

Bijzonder in dit werk is dat we een steeds beter inzicht in het leven van 

vleermuizen krijgen, zonder dat de dieren verstoord worden.  

Voor het komende seizoen hebben we natuurlijk al weer een heleboel 

plannen. Wanneer je zin hebt om mee te doen, ben je van harte welkom 

Theo Douma 
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Redactie:  

In 2011 is ons clubblad “De Scharrelaar” weer vier keer verschenen. 

Het blad werd gevuld met stukjes over diverse onderwerpen, vaste rubrieken 

en éénmalige afleveringen. 

In nummer 185, juni 2011, is de laatste aflevering geplaatst van “Vogel 

waarheen was uw vlucht”, verzorgd door Bert Blaauw. Deze vogelkenner is op 

17 september 2011 overleden. Vele, vele jaren heeft hij deze rubriek verzorgd. 

Wanneer je de jaargangen doorbladert van “De Scharrelaar” dan kom je veel 

stukjes tegen die door hem geschreven zijn. We noemen: ringverslagen, 

ringoverzicht van dertig jaar ringen. Veel vogels van de rode lijst werden door 

hem behandeld in een artikel. Wie herinnert zich niet de “Spiegel van de 

maand”, die door Dhr. Blaauw werd voorgelezen op de leden contact 

vergadering. Later werd deze dan afgedrukt in “De Scharrelaar”. We zullen 

Dhr. Blaauw zeker missen als vaste schrijver van “De Scharrelaar”.  

We doen ons best om ook in de toekomst het blad te vullen met 

lezenswaardige artikelen. Schrijvers zijn daarbij altijd welkom. Denkt u “dit is 

belangrijk voor de lezers”,of hebt u een mooie natuurervaring, meldt u zich 

dan bij de redactie. 

De redactie. 

 

Natuurreizen: 

Eens per 2 jaar organiseert de werkgroep Natuurreizen een reis naar een, 

voor natuurliefhebbers, interessant gebied. In 2010 is een reis naar Noordoost 

Polen, nabij de grens met Litouwen, gemaakt en op zaterdag 19 februari 2011 

is daarvan een reünie geweest, waarbij foto‟s werden getoond en 

herinneringen opgehaald.  

 

Eind 2011 is een aanvang gemaakt met de organisatie van de natuurreis in 

2012. In de week van Hemelvaartsdag staat van 12 tot en met 19 mei 2012 

een reis gepland. Het doel van deze reis is de west-Poolse provincie 

Lubuskie, waar onder andere het Nationaal Park Oder-Warta monding ligt. Dit 

gebied grenst aan Duitsland (ter hoogte van Frankfurt aan de Oder).  Het 

Nationale Park wordt beheerst door water en staat bekend om zijn grote 

aantallen vogels. Maar ook flora ontbreekt er niet. Er wordt gewerkt aan een 

interessant programma, waarbij ook de culturele kant voldoende aandacht zal 

krijgen.  

 

PR. 

Janny Niehoff heeft er dit jaar weer voor gezorgd dat er regelmatig stukjes in 

de krant en op de website kwamen. Hierdoor kwamen we meerdere keren in 

het nieuws. 
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Jubileumcommissie. 

Deze commissie (in wisselende samenstelling) is druk bezig geweest met de 

samenstelling en de uitgave van het jubileumboek om het dit jaar nog zover te 

krijgen dat het gedrukt kon worden. Dit is net voor het eind van het jaar gelukt 

zodat we toch nog gebruik konden maken van de toegezegde subsidie van 

het fonds van de Rabobank. Het eerste exemplaar wordt tijdens de lcv van 

februari 2012 aan de burgemeester dhr. Alssema aangeboden. Daarna 

kunnen belangstellenden het schitterende boek aanschaffen.  

 

Ten slotte: 

Uit het jaarverslag blijkt wel, dat 2011 opnieuw een druk jaar is geweest. Alle 

werkzaamheden konden alleen slagen dankzij de hulp, op wat voor manier 

dan ook, van de vele vrijwilligers.  

Het bestuur wil een ieder daarom hartelijk dank zeggen en hoopt dat de 

vereniging ook in het komende jaar een beroep op u allen mag blijven doen. 

Want ook in het komende jaar liggen er allerlei bedreigingen op de loer en 

blijft natuurbehoud hard nodig.  

 

Secretaris Voorzitter  

Evert Rolleman Jan Vos 
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WEIDEVOGELS, WIE HELPT MEE ZE TE BEHOUDEN?  

 

In het werkgebied van de natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst ligt 

een uniek weidevogelgebied: het Staphorsterveld. Dit gebied is één van de 

belangrijkste bolwerken van de wulp in Nederland en zelfs in West-Europa. In 

het gebied komen jaarlijks zeker 250 paartjes wulpen tot broeden.  

 

De wulp, vroeger vooral een 

vogel van heide en 

moerassen, heeft vanaf de 

jaren ‟70 de stap naar het 

agrarische cultuurlandschap 

gemaakt. Onder andere 

door schaalvergroting en 

intensivering van de 

landbouw heeft de soort het echter steeds moeilijker. In veel jaren lukt het de 

vogels niet om voldoende jongen groot te brengen. Het verbeteren van de 

bescherming van deze dieren is dan ook hard nodig als we de unieke 

wulpenpopulatie in het Staphorsterveld willen behouden. 

 

Met de oprichting van de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten is de 

weidevogelbescherming in het Staphorsterveld de laatste jaren al sterk 

verbeterd, onder andere door de inzet van extra vrijwilligers. Om het tekort 

aan vrijwilligers aan te vullen zijn de afgelopen jaren zelfs hulptroepen uit 

Twente ingezet. Hoewel de Twentenaren wel wat gewend zijn keken ze hun 

ogen uit, zo‟n hoge dichtheid wulpen kennen ze in Twente niet! 

 

Ondanks de inzet van extra hulptroepen zijn nieuwe vrijwilligers nog steeds 

hard nodig. Wij vragen mensen die het leuk vinden om zich in het voorjaar in 

te zetten voor de weidevogels dan ook zich bij ons aan te sluiten. Uw hulp is 

hard nodig om de wulp, maar ook de grutto, kievit, tureluur en scholekster 

voor het Staphorsterveld te behouden! 

Het vrijwilligerswerk bestaat met name uit het opsporen en markeren van 

weidevogelnesten, maar ook uit het plaatsen van vlaggen om kuikens 

voorafgaand aan het maaien te verjagen. Ervaring is niet noodzakelijk, door 

mee te lopen met één van onze ervaren vrijwilligers worden de fijne kneepjes 

van het vak u snel bijgebracht. 

 

Geïnteresseerd om mee te helpen? Neem dan contact op met Peter van den 

Brandhof, coördinator van de weidevogelbescherming in het Staphorsterveld. 

E-mail: petervdbrandhof@hotmail.com  

Tel: 06-21876522 (bij voorkeur in de avonduren of op vrijdag.  

http://www.anvhorstenmaten.nl/?page_id=149
mailto:petervdbrandhof@hotmail.com
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BOUWTEKENING VOOR VLEERMUISSLAAPKAST 

Binnenkant van de kast ruw laten. Door de breedte tot een meter te verbreden 

ontstaat een koloniekast. Ophangen op ca. 3.50 m, met vrije aanvliegroute. 

 

 

Alle maten in cm. 

Houtdikte circa 2 cm. 

Ophanglat 100 cm * 7 cm * 2 cm. 
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Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl

.

Leeftijd Plaats Referentie

…5409894 27-06-11 1 Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

Gierenplas 4, 

Ruinen

Nvt

…5438065 8-07-11 1 Kerkuil O Nestjong, 

niet vliegvlug

De Weiden- 

weg 5, 

Ruinerwold

Nvt

AH…73398 23-05-04 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

Buldersbos 

kast 025-0049

Fam. Van 

Lubek

AK…92593 4-06-05 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS kast 003-

0138

Nvt

AL…73341 7-05-07 3 Pimpel- 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 21 

kast 010-0211

E. Rolle- 

man

AN…65184 10-05-08 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS kast 002-

0060

C. Bis- 

schop

AN…65275 11-05-08 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 49 

kast 009-0512

Van Wijk, 

Padding

AN…65443 13-05-08 3 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 33 

kast 008-1388

Nvt

AN…66510 22-05-08 5 Pimpel- 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 30 

kast 010-0224

E. Rolle- 

man

AP…28069 4-05-09 5 Pimpel- 

mees

V Na 1e kj BWS kast 002-

0076

C. Bis- 

schop

AP…28118 8-05-09 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS kast 022-

0984

B.Witte, 

G.Timmer

AP…28143 9-05-09 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 31 

kast 009-0550

Van Wijk, 

Padding

AP…28184 9-05-09 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS  kast 

002-0090

C. Bis- 

schop

AP…28325 14-05-09 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 50 

kast 009-0570

Van Wijk, 

Padding

AP…28607 17-05-09 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 49 

kast 009-0511

Nvt

RINGGEVENS

OVERZICHT VAN TERUGGEMELDE 

GERINGDE VOGELS UIT DE REGIO
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Leeswijzer

R = Ringer

Gsl is geslacht

1 O Onbekend

2 M Man

3 V Vrouw

4

5

6

7

Meld- 

datum

M Gsl

.

Leeftijd Plaats Referentie Afst. 

in km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

6-11-11 - O Vol- 

groeid

Hoogeveen aan 

A28

Nvt 9 121 132

20-10-11 - O Vol- 

groeid

Gooise Weg, 

Zeewolde

Nvt 74 234 104

17-05-11 5 V Na 1e kj Bomertswijk 

IJhorst 133-0017

H. van 

Wijk

2 97 2550

28-05-11 5 V Na 1e kj BWS vak 50 kast 

117-1215

G.J. 

Timmer

0 110 2184

15-02-11 5 O Onbek. BWS vak 22 in 

braakbal Ransuil

Nvt 0 311 1380

30-05-11 5 M > 2 kj BWS vak 25 kast 

106-1289

V.d.Berg 

en Otten

1 342 1115

2-06-10 5 V Na 1e kj BWS vak 48 kast 

008-1362

J. Com- 

pagner

0 53 752

13-05-11 5 V > 2 kj BWS vak 50 kast 

009-0570

Van Wijk, 

Padding

1 305 1095

13-05-11 5 V Na 1e kj Vossenburcht 

kast 029-0032

Van Wijk, 

Padding

4 22 1086

24-11-11 5 O Onbek. BWS vak 21 kast 

007-0162

E. Tuin 0 77 934

17-06-11 5 V > 2 kj BWS vak 49 kast 

009-0516

Van Wijk, 

Padding

1 314 770

23-05-11 5 M > 2 kj BWS vak 20 kast 

052-0697

Nvt 0 176 744

19-06-11 5 V > 2 kj BWS vak 13 kast 

117-0642

J. Nijboer 1 120 771

24-06-11 5 M 2 kj BWS vak 49 kast 

009-0511

Van Wijk, 

Padding

0 135 771

30-05-11 5 V > 2 kj BWS vak 33 kast 

008-1385

J. Com- 

pagner

0 89 743

MELDGEGEVENS INFORMATIE

Code R en M

H.Bloemhof

J.Dunnink

J.Mussche

J.Huls

H.van Wijk

C.Both

H.Luten

M = Melder
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Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl

.

Leeftijd Plaats Referentie

AP…28621 17-05-09 5 Bonte 

Vliegenv.

V Na 1e kj BWS vak 60 

kast 009-0521

Nvt

AS..54854 29-05-10 3 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 53 Nvt

AS…50298 25-05-11 2 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 10 

kast 003-0116

Nvt

AS…50926 6-06-11 2 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 52 

kast 012-425

Nvt

AS…51105 19-05-09 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 32 

kast 008-1373

J. Com- 

pagner

AS…51121 19-05-09 5 Zwarte 

Mees

V 2 kj BWS vak 59 

kast 009-0511

Van Wijk, 

Padding

AS…51691 29-05-09 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 28 

kast 106-1254

P. Siepel

AS…51872 30-05-09 3 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 18 

kast 052-0687

P. Siepel

AS…51949 31-05-09 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 48 

kast 009-0538

Van Wijk, 

Padding

AS…52301 8-06-09 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS kast 003-

0119

Nvt

AS…52585 5-05-10 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 60 

kast 009-530

Van Wijk, 

Padding

AS…52600 6-05-10 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 28 

kast 106-1258

P. Siepel

AS…52612 6-05-10 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 03 Nvt

AS…52612 6-05-10 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 03 

kast 001-0019

J. Tromp

AS…52670 16-05-10 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 25 

kast 006-1290

A.van Wijk

AS…52671 16-05-10 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 25 

kast 106-1290

A.van Wijk

AS…52785 16-05-10 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 50 

kast 009-0573

Van Wijk, 

Padding

AS…52840 19-05-10 5 Zwarte 

Mees

M 2 kj BWS vak 21 

kast 007-0162

E. Tuin

AS…52849 19-05-10 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 21 

kast 007-0162

E. Tuin

AS…52921 21-05-10 5 Pimpel- 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 33 

kast 052-0672

K. 

Visscher

RINGGEVENS
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Meld- 

datum

M Gsl

.

Leeftijd Plaats Referentie Afst. 

in km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

11-05-11 5 V Na 1e kj BWS vak 48 kast 

008-1360

J. Com- 

pagner

0 232 724

21-06-11 2 V Onbek. BWS vak 54 kast 

012-0449

Nvt 0 25 388

6-06-11 2 O 1e kj. BWS vak 27 kast 

012-0425

Nvt 1 338 12

11-06-11 2 O Onbek. BWS vak 53 kast 

012-0407

Nvt 0 280 5

23-05-11 5 V > 2 kj BWS vak 25 kast 

106-1288

V.d.Berg 

en Otten

2 293 734

24-06-11 5 V 2 kj BWS vak 49 kast 

009-0511

Van Wijk, 

Padding

0 15 766

24-05-11 5 V Na 1e kj BWS vak 18 kast 

052-0684

K. 

Visscher

2 142 725

6-05-11 5 V Na 1e kj BWS vak 51 kast 

106-1276

P. Siepel 1 338 706

19-05-11 5 V Na 1e kj BWS vak 60 kast 

009-0522

Van Wijk, 

Padding

1 326 718

12-05-11 5 V Na 1e kj BWS vak 21 kast 

007-0162

E. Tuin 0 78 703

27-06-11 5 M 2 kj BWS vak 34 kast 

022-0960

B.Witte, 

G.Timmer

0 253 418

23-06-11 2 V 2 kj BWS vak 27 kast 

021-1170

K. Koobs 0 325 413

31-05-11 2 V Vol- 

groeid

BWS vak 58 kast 

011-0393

Nvt 2 12 390

31-05-11 2 V Vol- 

groeid

BWS vak 58 kast 

011-0393

J.Huls 2 12 390

30-05-11 5 M 2 kj BWS vak 33 kast 

008-1385

J. Com- 

pagner

1 121 379

23-05-11 5 M 2 kj BWS vak 59 kast 

006-1319

T. Tuin 1 39 372

23-06-11 5 V 2 kj BWS vak 01 kast 

007-0198

E. Tuin 1 205 403

12-05-11 5 M > 2 kj BWS vak 21 kast 

007-0161

E. Tuin 0 31 358

20-06-11 5 V Na 1e kj BWS vak 59 kast 

006-1305

T. Tuin 1 358 397

14-03-11 5 O Onbek. BWS vak 22 in 

braakbal Ransuil

Nvt 1 301 297

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl

.

Leeftijd Plaats Referentie

AS…52923 21-05-10 5 Pimpel- 

mees

V Na 1e kj BWS vak 17 

kast 052-0681

K. 

Visscher

AS…52948 22-05-10 5 Zwarte 

Mees

V 2 kj BWS vak 51 

kast 106-1267

P. Siepel

AS…52950 24-05-10 5 Bonte 

Vliegenv.

V Na 1e kj BWS vak 31 

kast 009-0547

Van Wijk, 

Padding

AS…52952 25-05-10 5 Bonte 

Vliegenv.

V Na 1e kj Bomertswijk 

IJhorst kast 

133-0026

A.van Wijk

AS…53814 6-06-09 3 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

Staphorst, Kie- 

vitshaarweg

Nvt

AS…55097 27-05-10 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 51 

kast 106-1264

P. Siepel

AS…55121 28-05-10 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 24 

kast 003-0123

Nvt

AS…55131 28-05-10 5 Bonte 

Vliegenv.

V Na 1e kj BWS vak 10 

kast 003-0118

Nvt

AS…55134 28-05-10 5 Zwarte 

Mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 34 

kast 022-0966

B.Witte, 

G.Timmer

AS…55172 29-05-10 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 17 Nvt

AS…55172 29-05-10 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 17 

kast 0676

K. 

Visscher

AS…55227 31-05-10 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 48 

kast 009-0519

Van Wijk, 

Padding

AS…55240 31-05-10 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 60 

kast 009-0525

Van Wijk, 

Padding

AS…55355 31-05-10 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 11 

kast 003-0102

H. Mulder

AS…55414 31-05-10 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 59 Nvt

AS…55414 31-05-10 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 59 

kast 006-1326

T. Tuin

AS…55469 1-06-10 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 60 

kast 020-0858

Fam. Van 

Lubek

AS…55493 1-06-10 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

Bomertswijk 

IJhorst kast 

133-0010

A.van Wijk

AS…55681 2-06-10 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 51 

kast 106-1275

P. Siepel

RINGGEVENS
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Meld- 

datum

M Gsl

.

Leeftijd Plaats Referentie Afst. 

in km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

18-05-11 5 V Na 1e kj BWS vak 17 kast 

052-0682

K. 

Visscher

0 167 362

12-05-11 5 V > 2 kj BWS vak 51 kast 

006-1344

T. Tuin 0 309 355

9-05-11 5 V Na 1e kj BWS vak 31 kast 

009-0547

Van Wijk, 

Padding

0 183 350

10-05-11 5 V Na 1e kj Bomertswijk 

IJhorst kast 133-

0015

A. van 

Wijk

0 7 350

11-05-11 2 V 2 kj BWS vak 27 kast 

021-1174

Nvt 0 203 704

6-05-11 ? V Na 1e kj Duitsl. Lingen, 

Eiberger Staats- 

forst

Nvt 69 106 344

28-05-11 5 V Na 1e kj BWS vak 24 kast 

106-1298

V.d.Berg 

en Otten

0 58 365

28-05-11 5 V Na 1e kj BWS vak 24 kast 

106-1298

V.d.Berg 

en Otten

0 26 365

25-05-11 5 V 2 kj BWS vak 14 kast 

017-0616

J. Nijboer 1 221 362

28-05-11 2 V Na 1e kj BWS vak 2 kast 

001-0045

Nvt 1 280 364

28-05-11 2 V Na 1e kj BWS vak 2 kast 

001-0045

J. Tromp 1 280 364

11-05-11 5 V Na 1e kj BWS vak 52 kast 

006-1341

T. Tuin 1 299 345

19-04-11 6 M 2 kj Grote Veen Nvt 23 24 323

13-05-11 3 V Na 1e kj BWS vak 62 kast 

018-1075

Bult, 

Talen

2 77 347

1-06-11 2 V Na 1e kj BWS vak 8 kast 

004-0768

Nvt 1 220 366

1-06-11 2 V Na 1e kj BWS vak 8 kast 

004-0768

M.A. 

Douma

1 220 366

18-05-11 6 M Na 1e kj BWS Ruinen Nvt 12 36 351

6-05-11 5 V Na 1e kj BWS vak 51 kast 

106-1274

P. Siepel 3 223 339

26-04-11 5 V Na 1e kj BWS vak 48 kast 

009-0518

Van Wijk, 

Padding

1 109 328

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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Ringnr. Ring- 

datum

R Soort Gsl

.

Leeftijd Plaats Referentie

AS…55979 8-06-10 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

Plaggenborch 

te IJhorst

A. 

Lassche

AT…56018 9-06-10 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 24 

kast 106-1300

A.van Wijk

AT…56166 25-06-10 5 Zwarte 

Mees

M Na 1e kj BWS vak 34 

kast 022-0976

B.Witte, 

G.Timmer

AT…57738 21-05-11 3 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 5 

kast 004-0783

Nvt

AT…59549 3-06-11 5 Bonte 

Vliegenv.

O Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 45 

kast 022-0952

B.Witte, 

G.Timmer

AT…71874 29-07-10 ? Pimpel- 

mees

O 1e kj Bergummer- 

meer

Nvt

V…316952 9-05-07 5 Kool- 

mees

O Nestjong, 

niet vliegvlug

Bomertswijk 

IJhorst kast 133-

0008

A.van Wijk

V…353382 13-05-07 5 Boomkle- 

ver

O Nestjong, 

niet vliegvlug

Buldersbos 

kast 0010

Fam. Van 

Lubek

V…353958 23-10-07 3 Kool- 

mees

M 1e kj Bezoensweg, 

IJhorst

Nvt

V…402366 28-05-08 5 Kool- 

mees

V Na 1e kj Carstenlaan, 

IJhorst

Van Wijk, 

Padding

V…402505 27-09-08 5 Kool- 

mees

M 1e kj Bezoensweg, 

IJhorst

Nvt

V…408209 11-05-10 7 Boomkle- 

ver

O Nestjong, 

niet vliegvlug

Lindenhorst, 

De Wijk kast 30

Nvt

V…452895 21-05-10 5 Boomkle- 

ver

M Na 1e kj BWS vak 11 

kast 003-0105

Nvt

V…452942 22-05-10 5 Boomkle- 

ver

V Nestjong, 

niet vliegvlug

Buldersbos, 

IJhorst kast 025-

0010

Fam. Van 

Lubek

V…452948 23-05-10 5 Boomkle- 

ver

M Nestjong, 

niet vliegvlug

Bomertswijk, 

IJhorst kast 133-

0016

A.van Wijk

V…452955 26-05-10 5 Boomkle- 

ver

V Na 1e kj BWS vak 15 

kast 017-0624

J. Nijboer

V…454515 22-05-09 3 Boomkle- 

ver

V Nestjong, 

niet vliegvlug

BWS vak 26 

kast 005-0801

Nvt

V…454624 23-05-09 3 Boom- 

klever

V Na 1e kj Staphorst, Kie- 

vitshaarweg

Nvt

V…454635 23-05-09 3 Boom- 

klever

M Na 1e kj Staphorst, Kie- 

vitshaarweg

Nvt

RINGGEVENS
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Meld- 

datum

M Gsl

.

Leeftijd Plaats Referentie Afst. 

in km.

Gra- 

den

Tijd in 

dgn

27-05-11 5 V Na 1e kj Carstenven te 

IJhorst

A. Muller 1 320 353

25-05-11 5 V Na 1e kj BWS vak 49 kast 

009-0512

A.van 

Wijk

0 91 350

25-05-11 5 M > 2 kj BWS vak 34 kast 

022-0976

B.Witte, 

G.Timmer

0 249 334

24-05-11 2 O 1e kj. BWS vak 5 kast 

004-0783

Nvt 0 151 3

5-07-11 5 O Onbek. BWS 34 in braak- 

bal Sperwer

B.Witte, 

G.Timmer

0 267 32

22-03-11 5 V 2 kj Dennenlaan 3 te 

IJhorst

Nvt 60 164 236

13-05-11 5 V Na 1e kj Vossenburcht 

kast 029-0061

Van Wijk, 

Padding

0 316 1465

24-05-11 5 M Na 1e kj BWS vak 12 kast 

07-0153

E. Tuin 4 177 1472

25-03-11 5 M > 2 kj Dennenlaan 3 te 

IJhorst

Nvt 0 262 1249

8-04-11 5 V Na 1e kj Vossenburcht, 

IJhorst kast 029-0045

Van Wijk, 

Padding

0 0 1045

3-04-11 5 M > 2 kj Dennenlaan 3 te 

IJhorst

Nvt 0 262 918

23-05-11 5 V Na 1e kj Carstenbos te 

IJhorst

P. Siepel 4 158 377

25-05-11 2 M Na 1e kj BWS vak 11 kast 

003-0105

Nvt 0 299 369

14-03-11 5 O Onbek. BWS vak 56 in 

braakbal Sperwer

Nvt 0 237 296

15-05-11 5 M Na 1e kj Bomertswijk, 

IJhorst kast 133-

0019

A.van 

Wijk

0 356 357

24-05-11 5 V Na 1e kj BWS vak16 kast 

017-0627

J. Nijboer 0 98 363

25-05-11 2 V Na 1e kj BWS vak 11 kast 

003-0105

Nvt 1 152 733

23-05-11 2 V Na 1e kj BWS vak 44 kast 

017-0907

Nvt 0 263 730

23-05-11 2 M Na 1e kj BWS vak 44 kast 

017-0907

Nvt 0 13 730

MELDGEGEVENS INFORMATIE
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VELDWAARNEMINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

Vogels:    

17-09-2011 Raaf Boswachterij Staphorst Arjan Bijker 

12-11-2011 Klapekster Bosw. Staphorst, Vier 

Bergen (Compostweg) 

Berend Witte 

 

09-12-2011 Houtsnip IJhorst, Carstenbos Jaap Eissen 

15-12-2011 Sperwer Staphorst, Costersland 

15 

Fam. G.J. Timmer 

21-12-2011 Groene Specht Staphorst, 

Bullingerweg 

Jaap Padding 

Harry van Wijk 

24-12-2011 Wilde Zwaan  IJhorst, nabij stenen 

duiker. Foeragerend 

op maïsakker (10 

exempl) 

Jan Huls 
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Datum Soort: Plaats: Waarnemer(s) 

Zoogdieren:    

12-12-2011 Egel Meppel, Zomerdijk 5a Fam. G.J. Timmer 

15-12-2011 Das Staphorst, 

Schapenstreek 

Pieter vd Berg / Jan 

Vos 

23-12-2011 Steenmarter Staphorst, Wobbenerf Jan Huls 

13-01-2012 Bunzing Staphorst, E. 

Wubbenlaan / 

Beatrixstraat  

Fam. Timmer 

    

Vlinders:    

12-11-2011 Kleine Vos Bosw. Staphorst, vak 

34 

Berend Witte 

 

Harry van Wijk. 

 

 

EEN VERHAALTIEN AOVER EEN VOSSIE. 

 

„Was op een mooie zunnige morgen in mei, ik leupe mit Ramses, de hond, 

deur ‟t bos en wi‟j geneuten van de rust die ‟t bos uutstraolde. Wat mooi toch, 

zo die zunnestraolties deur ‟t gebladerte völlen. In de buurte van de 

dassenburcht lichtten de kale plekkies op in ‟t heldere locht en toen… zaag ik 

ze: jonge dierties die mit mekare an ‟t speulen waren, ze buitelden aover 

mekare hen en waren zo verdiept in heur spel dat ze oens helemaole niet 

opmarkten, wi‟j waren ok wel zo‟n vieftig meter bi‟j heur vandaon dus zo‟n 

wonder was det nou ok weer niet. „t Waren van die donkere bundelties en 

mien eerste gedachten waren dat het jonge dassies waren, maar toen ik 

mitiene van die spitse oorties en snuities zage wus ik dat het vossies mussen 

wezen. Dus had moeder Das de woning verhuurt an moeder Vos? Of zul 

moeder Vos brutaolweg de dassenfamilie verjaagd hebben?  

Wi‟j stunden nog eem te kieken en toen iniens kwam moeder Vos tussen de 

bomen teveurschien, was mischien eem hen drinken ewest. Ze zag oens en 

bleef héél stille staon. Wi‟j ok. Toen wi‟j oens na een paar minuten beweugen, 

deed zi‟j det ok en in een mum van tied was ‟t hele zakie in ‟t hol verdwenen. 

Héél snel en héél rustig. 

Een paar dagen later how ze nog een keer eziene. Toen binne wi‟j een poze 

staon kieken, tot moe de‟r weer ankwam en ‟t hele spul weer mit naor binnen 

namp. 

Oens geluk kun niet op, toen wi‟j een weke later op een aovond um een uur of 

half negen zwart-en-witte dierties zagen, vlakbi‟j de plekke waor wi‟j het 

vossenhol wussen!  
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Onmiskenbaar jonge dassies! Ok die 

hadden de grootste lol, renden en 

buitelden aover mekaar hen en 

hadden helemaol gien arg in oens!  

Wat hebt wi‟j geneuten en wat was 

het jammer dat ik toen net gien 

fototoestel bi‟j mi‟j hadde. 

Miestal zit het veur niks in de 

fietstasse en gebruuk ie het niet en aj 

het neudig bint he‟j ‟t niet bi‟j oe! 

Wi‟j hebt ze maar mooi laoten 

speulen en bint rustig weer weg 

egaone. 

Maar ién ding wusse wi‟j wel zeker: Vossen en Dassen hadden in goed 

aoverleg de woonruumte verdeeld, de‟r was plekke genog veur méér dan ién 

huusholden! 

Daor kunt veul meinsen nog een veurbeeld an nemen! 

En toen…. een week of veere later.  

Wij gungen weer deur ‟t bos, Ramses lopen en ikke fietsen. En daor.. zagen 

wi‟j hum!  

Vlak an ‟t padtien waor of wi‟j langes gungen stund hi‟j. Een jong vossie!  

Wat een verschrikkelijk mooi diertien, mit zien spitse snoetien en zien 

eigenwieze oorties!  

Hij keek oens heel onbevangen an, net of hi‟j oens al lange kende en ‟t heel 

normaal vund dat wi‟j daor gelieke mit hum waren. 

‟t Was net of wi‟j familie van mekare waren, zo vuulde ‟t an. 

Ik zee: Zo, kleintien wo‟j de boel eem verkennen? Nou, die hond det is 

Ramses en die is ok wel een beetien familie van oe, dus zo gek is ‟t niet, da‟j 

niet bange veur hum bint, maar denkt now asteblief niet dat alle honden zo 

vriendelijk as Ramses. Ie kunt er in oen latere leven best wel iens iene 

tegenkomen die korte metten mit oe wul maken. 

Dus eigenlijk mu‟j now ok maken da‟j wegkoomt, det liekt mi‟j wel ‟t 

verstaandigste! 

Hi‟j dreijde zich umme en leup toen langzaam weg aover ‟t vossenpadtien, wat 

ok wel wildwissel enuumd wordt. Nao zo‟n meter of drei keek hi‟j nog eem 

achterumme as een groet en toen was hi‟j in ‟t bos verdwenen. 

Wi‟j keken hum nao en toen hi‟j uut ‟t zicht was keek Ramses mi‟j an en 

kwispelde eem mit zien starte of hi‟j zeggen wol: mooi hein? En mooi was „t!!! 

Oenze dag kun niet meer kapot!  

 

Met dank aan mevr. G van der Veen. Fort. 
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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 € 12,50 per boek. 

 

Wanneer u het bestelformulier op pagina 33 invult en het bedrag van € 12,50 

per boek overmaakt, dan kunt u het/de boek/en afhalen bij: 

- Voorzitter Jan Vos, Lankhorsterweg 5a, 7951 PM Staphorst  

- Penningmeester Greetje Kroonenburg, Heerenweg 42, 7955 PE 

IJhorst (KroKo Multipunt)  

 

U kunt het boek hier ook tegen contante betaling kopen. 
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BESTELFORMULIER 

 

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

vijftig jaar natuurbescherming in IJhorst en Staphorst. 

 

Ik maak hiervoor € 12,50 per boek, zijnde …………… over op bankrekeningnr. 

36.08.00.246 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. 

 

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. 

  

mailto:j.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl
mailto:g.kroonenburg@natuurbeschermingsvereniging.nl
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INHOUD SCHARRELAAR  2011 

 

Nr. 184. februari blz. 

 

Voorwoord 1 

Agenda 2 

Jeugdagenda 3 

Jeugdhoekje 4 

Agenda algemene ledenvergaring 2011 5 

Jaarverslag 2011 6 

Een weidevogel verslag uit Canada 16 

Vogel waarheen was uw vlucht ? 17 

Vogels spotten in de Müritz 26 

Veldwaarnemingen 28 

Vogels in Overijssel no. 9 is verschenen 30 

Inhoud Scharrelaar 2010 30 

 

Nr.185 juni 

 

Voorwoord 1 

Agenda 2 

Jeugdagenda 3 

Lezing over de otter 3 

Vogel waarheen was uw vlucht ? 5 

Plantenwerkgroep jaarverslag 2010 11 

Veldwaarnemingen 12 

Staphorst 200 jaar en Staphorstermarkt 17 

Leeftijdenkaart nestjongen mezen 18 
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Nr. 186 oktober 

 

In Memoriam Bert Blaauw 1 

Agenda 2 

Jeugdhoekje 3 

Vogel waarheen was uw vlucht ? 5 

Woningnood onder de zangvogels 15 

Bijen en biodiversiteit 16 

Veldwaarnemingen 19 

Najaarsbloeiers 22 

Steenmarter 23 

Vrijwilligersreis landgoed Schovenhorst 30 

 

Nr. 187 december 

 

Voorwoord 1 

Agenda 2 

Agenda algemene leden vergadering 2012 3 

Verslag jaarvergadering 2011 4 

Jeugdhoekje 8 

Overzicht terug gemelde geringde vogels 11 

Veldwaarnemingen 15 

Werkgroep roofvogels en uilen resultaten 2011 17 

De Das 22 

Nestkast verslag Bomertswijk 2011 27 

Nestkast verslag Vosseburcht 2011 27 

De Riest gedicht 28 

Natuurreis naar Polen 30 

Heidezuivering zat. 29 oktober 31 

 

 

 

Inleverdata kopij: 

 

 

10 mei 

6 september 

8 november 
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NIEUWE LEDEN GEVRAAGD!!! 

 

Vanaf 19 jaar is de jaarlijkse contributie 10 euro. 

U ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad 'De Scharrelaar'. 

 

o Jeugdlid van 8 t/m 18 jaar tegen een jaarlijkse contributie van 10 euro. 

Hij/zij ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad 'De Scharrelaar'.  

En 1x per jaar de Nieuwsbrief met de activiteiten van de jeugdnatuurwacht 

'Weer of geen weer'. Hij/zij mag mee met de jaarlijkse Nestkastcontrole. 

 
 

Een jeugdlid van 15 t/m 18 jaar mag tevens naar keuze meedoen met de 

activiteiten van een van de werkgroepen van de Natuurbeschermings-

vereniging. 

 
 
o Is er in het gezin reeds een lid of jeugdlid tegen een jaarlijkse contributie 

van 10 euro dan kan elk volgende kind jeugdlid worden voor 3 euro per 

jaar. Hij/zij ontvangt dan niet 'De Scharrelaar'. 

 
 
Als hij/zij 19 jaar wordt, gaat het jeugdlid automatisch over naar lid à 10 euro 

per jaar. 

 

 

Opgever ……………………………………………………………………………….. 
 
Nieuw lid/jeugdlid/geschenklid ….…………..…………………………………… 
 
Straat en huisnr ………………………………………………………………………. 
 
PC en Woonplaats …………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum ………………………………………………………………………. 
 
Datum …………………………………………………………………………………. 
 
Handtekening ……………………………………………………………………….… 
 
Ouder/voogd ………………………………………………………………………….. 

 

Dit formulier graag zenden of mailen naar: 

Ledenadministratie Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o."  

p/a M.G. Kroonenburg-Kolk  

Heerenweg 42, 7955 PE IJhorst  

E-mail: G.kroonenburg@natuurbeschermingsvereniging.nl 


