VOORWOORD
Na een prachtige warme zomer en een zonnige nazomer gaan we nu toch echt
de herfst in. En dat is nou net hét jaargetijde voor een flinke boswandeling, met
alle schitterende kleuren in de boomkruinen, en de vele paddenstoelen, en
zoveel meer moois om te zien.
Ook zijn we dit najaar weer begonnen met ‘boompjes trekken’ op de hei. Er is
al een flink stuk schoongemaakt, waar de mooie open heide weer goed tot z’n
recht komt. Maar …. ook hier is nog veel werk te doen. Kom vooral een keer
meedoen! Het zijn gezellige ochtenden, die we na gedane arbeid afsluiten met
een kom snert en roggebrood met spek.
Voor 2019 staat er ook het een en ander te gebeuren. Zo willen we vanaf januari
starten met een vaste inloopochtend op de zaterdag, in het informatiecentrum
aan de Vijverweg. Eerst is er een boswandeling voor jong en oud en daarna
koffie, thee en limo. We zijn open van 10.00 tot 11.30 en iedereen is van harte
welkom!
Ook komt daar een intekenlijst te hangen met klussen. De heidezuivering
natuurlijk, maar ook natuurlessen geven op basisscholen, heide plaggen,
nestkastjes en bijenhotels bouwen, bloemenzaden inzaaien, allerlei activiteiten
voor de jeugd en meer. We hopen dat veel leden zich inschrijven om één of
meerdere keren te helpen bij de klussen of om de zaken te helpen organiseren.
Daarnaast zal er regelmatig iets worden georganiseerd door de verschillende
werkgroepen. Want binnen onze werkgroepen is veel kennis over plant en dier
en alle facetten van de natuur. Dat willen we graag met de leden delen. Je hoort
daar meer over!
Ik hoop je te zien op de volgende contactavond.

Clarien Cornelisse, voorzitter
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07-01-2019

04-02-2019

04-03-2019

09-03-2019
23-03-2019
01-04-2019

10-06-2019

Ledencontactvergadering. Aanvang 20.00 uur bij Kroko
Multipunt, Heerenweg 42 IJhorst.Na de pauze Rinus
Goudbeek. Presentatie Staphorsterveld.
Ledencontactvergadering. Aanvang 20.00 uur bij Kroko
Multipunt, Heerenweg 42 IJhorst. Presentatie Roelof Jan
Koops over gallen.
Algemene ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur bij Kroko
Multipunt, Heerenweg 42 IJhorst. Na de pauze presentatie
Mirjam en Greetje. Vogelbingo.
Heidezuivering
Schoonmaakdag
Ledencontactvergadering. Aanvang 20.00 uur bij Kroko
Multipunt, Heerenweg 42 IJhorst. Presentatie Kristianne vd Put
over heggen vlechten.
Natuur en beleefdag.

JEUGDAGENDA
2019
12-01-2019

2

Spel / film / quiz. Uitdelen nieuwe programma’s. Inforuimte
Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5, Punthorst. Aanvang
13.30 uur. Niet-leden betalen € 1,00.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
D.D. 4 MAART 2019 AANVANG 20.00 UUR
1.

Opening

2.

Ingekomen stukken

3.

Notulen ledencontactvergadering d.d. 4 februari 2019

4.

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 9 april 2018 ( zie Scharrelaar Dec.)

5.

Mededelingen

6.

Jaarverslag secretaris (zie Scharrelaar febr.)

7.

Jaarverslag penningmeester
(De financiële stukken zijn een uur voor de vergadering in te zien)

8.

Verslag kascommissie

9.

De kascommissie
Jan Dunnink en Gerard Oldeman. Reservelid Kristianne v.d. Put
Aftredend: Jan Dunnink
Benoeming: Reservelid.

10.

Goedkeuring begroting / Vaststelling contributie

11.

Bestuursverkiezing
Aftredend: Pieter v/d Berg, Janny Niehoff en Evert Rolleman.
(Janny is aftredend en niet herkiesbaar, Pieter en Evert hebben zich
herkiesbaar gesteld, volgens art. 9.2 van de statuten)
Tussentijds aftredend: Roelof Talen.
Tegenkandidaten, gesteund door minimaal 10 leden, kunnen zich tot
een week voor de algemene ledenvergadering melden bij de voorzitter.

12.

Werkgroepen

13.

Wat komen gaat

14.

Rondvraag

15.

Pauze

16.

21.00 uur: Presentatie Mirjam en Greetje. Vogelbingo

17.

Sluiting
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING,
gehouden op maandag 5 maart 2018 bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42,
IJhorst
Aanwezig: 34 personen;
Afwezig met kennisgeving: fam. Muller en Pieter v.d. Berg
1). Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom,
in het bijzonder Clarien Cornelisse, in verband met de bestuursverkiezing.
Hierna vraagt de voorzitter een minuut stilte voor de leden, die ons afgelopen
jaar ontvallen zijn.
2). Ingekomen stukken:
3). Verslag vorige vergadering:
Het verslag van 5 februari 2018 wordt goedgekeurd.
4). Verslag Algemene Ledenvergadering 2017:
Het verslag van 3 april 2017 wordt goedgekeurd.
5). Mededelingen:
In afwijking van de vermelding bij punt 6, zal niet Mirjam Fagel maar Tariq Starc
van Ravon een presentatie geven: “Ziektes bij amfibieën”.
6). Jaarverslag secretaris:
Het verslag wordt goedgekeurd en tevens wordt door de leden goedkeuring
gegeven voor het beleid van het bestuur over 2017.
7). Jaarverslag penningmeester:
De stukken liggen een uur voor de vergadering ter inzage. Het verslag wordt
besproken, waarbij de penningmeester een aantal posten toelicht. Het resultaat
is minder negatief dan begroot, ondanks de kosten die gemaakt zijn in het
jubileumjaar. Hier stonden nl. ook weer opbrengsten tegenover, zoals de
verloting.
8). Verslag kascommissie:
De kascommissie, bestaande uit Jaap Padding en Jan Dunnink, oordeelt dat de
boekhouding er uitstekend verzorgd uitziet. Aan de penningmeester wordt
décharge verleend en dit wordt goed bevonden door de leden. De
kascommissie en penningmeester worden bedankt voor hun inzet.
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9). De kascommissie:
Jaap Padding is aftredend en wordt opgevolgd door Jan Dunnink. Omdat
reservelid Jan Polman is overleden worden nu een lid en een reservelid voor
de kascommissie gevraagd zich beschikbaar te stellen. Gerard Oldeman stelt
zich beschikbaar als kascommissielid en Kristianne v.d. Put stelt zich
beschikbaar als reservelid.
10). Goedkeuring begroting / Vaststelling contributie
De leden keuren de begroting voor 2018 goed.
De voorzitter stelt voor om het komende jaar de contributie niet te verhogen. De
leden stemmen hiermee in, dus blijft deze € 10,-- t/m 2019.
11). Bestuursverkiezing
Jan Vos, voorzitter, heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Harry van Wijk en
Mirjam Fagel hebben zich herkiesbaar gesteld en Clarien Cornelisse stelt zich
kandidaat als bestuurslid. Clarien stelt zich voor met een korte introductie. Er
zijn geen tegenkandidaten voor de 2 herkiesbare leden en de vergadering gaat
akkoord met stemming voor de herverkiezing van de bestuursleden bij
handopsteking. Daarna worden Harry van Wijk en Mirjam Fagel op deze wijze
voor 3 jaar door de leden herkozen. Clarien Cornelisse wordt op deze wijze tot
bestuurslid gekozen.
Hierna neemt Niek Gosker de voorzittershamer over, als vervanger van Pieter
v.d. Berg, die 2e voorzitter is. Hij nodigt Arnold Lassche uit een mooi
afscheidswoord te spreken voor Jan Vos. Arnold geeft hier graag gehoor aan
en geeft aan waar Jan zich zoal de afgelopen 15 jaar als voorzitter voor heeft
ingezet, naast de vele werkgroepen waar hij als coördinator of als lid bij
betrokken is. Niek memoreert nog dat Jan drager is van de “Gouden Zwarte
mees” en dat hij zich heeft ingezet voor de totstandkoming van het boek, ter ere
van het 50-jarig bestaan: “Van heidezuiveraar tot vogelaar”.
12). Werkgroepen:
Ringonderzoek:
Harry van Wijk deelt mee, dat de ringers de nieuwe ringvergunningen hebben
ontvangen.
Planten:
Jan Paasman: Op 22 februari hebben wij op Dickninge 8 bloeiende planten-,
struik- en boomsoorten geteld. Op 29 maart gaan wij het tellen herhalen. Start
om 10.00 uur bij het witte hek.
Op 16 februari hebben Harm Bloemhof, Michiel Poolman van Landschap
Overijssel en ik uitlopende bollen van de Wilde narcis geplant in 3 reservaten.
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Bij de plantplaatsen hebben wij ook zaad gezaaid. Dat hebben wij gedaan in
het reservaat Westeroevers van Staatsbosbeheer tussen Hamingen en Baarlo,
in het reservaat het Reestdal van Landschap Overijssel bij de Reeststouwe,
Lankhorst en bij de Hogenkamp, IJhorst. We hopen dat ze hier dit voorjaar gaan
bloeien en dat de populatie zich zal uitbreiden. We zijn nog op zoek naar
mensen met een geschikte tuin om daarin in de toekomst Wilde narcissen uit te
planten. Daarbij gelden wel enkele voorwaarden. Mocht u belangstelling
hebben neem dan contact op met ons. Dan gaan wij het samen verder bekijken.
In de volgende Scharrelaar komt een artikel.
Op woensdagmorgen 7 maart hebben wij overleg met Suzan Brand van de
gemeente Staphorst.
Jeugd:
Jan Vos: Komende maand verzorgt Theo Douma een middag over vleermuizen.
Bij de middag over uilen door Arnold Lassche waren 28 kinderen aanwezig.
Nestkastonderzoek:
Jan Vos: de controleurs hebben een mailtje ontvangen om ze op te roepen
kinderen mee te nemen op de controles.
Roofvogels en uilen:
Arnold Lassche meldt dat de bosuilen op eieren zitten. In de volgende
Scharrelaar komt het jaarverslag van 2017.
Jongeren:
Mirjam Fagel wil samen met jongeren een jeugdkamp organiseren. Natuur en
Milieu Zwolle heeft hierbij hulp aangeboden. Ze vraagt wie zich in wil zetten
voor de organisatie van een jeugdkamp vòòr de zomervakantie (leeftijd 14-18
jaar). Marc Schils meldt zich hiervoor aan.
Bestuur:
Niek Gosker meldt nog dat het beleid is om de werkgroepen actiever bij de
vereniging te betrekken. Het is de bedoeling dat iedere werkgroep op elke
ledencontactvergadering de stand van zaken van de werkgroep zou moeten
melden.
6). Wat komen gaat:
24-03-2018
Schoonmaakdag. Burgemeester Segers komt de opening
verrichten. Verzoek aan volwassenen om te helpen kinderen te
begeleiden.
09-04-2018
Ledencontactvergadering: na de pauze blikt Mirjam Fagel terug
op het jubileumjaar
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28-04-2018

Vrijwilligersdag: start na de middag bij het gemeentehuis van
Staphorst
02 t/m 12-05-2018
Natuurreis naar Letland met 24 deelnemers
07-05-2018
Ledencontactvergadering: na de pauze Arend van Dijk met “De
Huiszwaluw”
04-06-2018
Ledencontactvergadering: excursie aangeboden door “De
Vechtstreek”
03-09-2018
Ledencontactvergadering; na de pauze Janny Niehoff met
“Scharrelen door Roemenië”
01-10-2018
Ledencontactvergadering, na de pauze Nico Arkes met
“Heidevelden en de bijen, die daarop vliegen”
05-11-2018
Ledencontactvergadering
13-12-2018
Ledencontactvergadering
7). Rondvraag:
Jan Nijboer: vraagt naar het resultaat van de 50 nestkasten voor gemeente
Staphorst. Deze zijn niet gecontroleerd, dus het is onbekend.
Jaap Padding: Staatsbosbeheer heeft een nieuwe container geplaatst voor het
materiaal. Het straatwerk is dankzij een lid van de vereniging weer in orde
gemaakt.
8). Sluiting:
Na de pauze geeft Tariq Stark van Ravon een presentatie over ziektes bij
amfibieën.
Aldus vastgesteld in de jaarvergadering van maandag 4 maart 2019.
De voorzitter

De notulist Janny Niehoff

DANKBETUIGING.
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de vele kaarten, troostende
woorden, bezoeken en alle andere blijken van medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van Arend Muller.
We missen hem heel erg, maar het doet ons goed dat onze lieve man, pa en
opa ook veel voor anderen heeft betekend.
Vrouk Muller-Koning en kinderen.
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JEUGDHOEKJE

Timmermiddag
Zaterdag 13 oktober was het weer zover, de jaarlijkse timmermiddag van de
Jeugdwerkgroep “Weer of geen weer”.
Op de uitnodiging van de verenigingssite stond timmermiddag voor nest- of
voedergelegenheid.
In de media werd hier al nestkastje timmeren van gemaakt, maar dat was het
dus niet.
Dit jaar werd er een kikker- of paddenhotel getimmerd .
Op de zaterdagmiddag waren 15 kinderen, samen met een paar betrokken
ouders, die spontaan bleven helpen, wat gelukkig een enkele keer wel meer
gebeurt, druk aan het timmeren .
Door het nog mooie weer kon dat mooi in de buitenlucht naast de inforuimte
plaatsvinden .
Het was dan ook een lawaai van jewelste, al die kinderen druk aan het
timmeren. Hier en daar werd een helpende hand uitgestoken door de
aanwezige leiding en ouders. Hierna konden ze het ook nog versieren of door
Jaap, die een gasbrander meegenomen had, lichtjes laten afbranden, waardoor
de houtnerf mooi naar voren kwam.
Het was voor de vereniging ook mooi, dat er enkele deelnemers spontaan lid
werden.
Nadat er ook nog een glas fris voor de kinderen en een kop koffie of thee voor
de leiding was, kon ieder weer tevreden naar huis gaan en terugzien op een
geslaagde middag.
Namens de werkgroep, Jan Vos.
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KRAANVOGELS DIEPHOLZER MOOREN 2018
Op 15 november zijn we met een aantal leden van onze vereniging op excursie
geweest naar de Diepholzer Mooren om kraanvogels te spotten. Om 8.30 uur
verzamelde het gezelschap zich op de markt in Staphorst voor vertrek naar

Diepholzer Moorniederung in de Duitse deelstaat Nedersaksen. ’s Nachts had
het gevroren en was het als gevolg daarvan behoorlijk fris. In de loop van de
morgen brak echter het zonnetje door en werd de temperatuur aangenaam.
Tegen een uur of 10 hebben we bij Raststätte Eltern bij Haselünne koffie
gedronken, waarna we
vertrokken naar Dümmer.
We kwamen daar bij het
gebouw
van
het
Erlebnispark Dümmer aan.
In Dümmer hebben we de
Erlebnisgarten bezocht en
vervolgens
het
Erlebnispfad afgelopen en
de kijkhut beklommen,
waar we van het mooie
uitzicht hebben genoten.
Vervolgens zijn we naar
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het Neustädter Moor gereden. Onderweg daar naartoe hebben we de eerste
kraanvogels waargenomen, terwijl we eveneens genoten van de mooie
herfstkleuren van de struiken en bomen in de houtwallen, die de akkers
omzomen. Kraanvogels zijn in de periode oktober en november op trektocht
van Scandinavië naar Zuid-Frankrijk, Spanje en Noord-Afrika.
We zagen ook kramsvogels, riet-, kol-, en grauwe ganzen en verder een aantal
reeën. De (volwassen) kraanvogels zijn grijs gekleurd en hebben op hun
koppen kleurige veren. Bij het overvliegen horen je hun zoevende vleugels, die
een spanwijdte van ruim 2 meter hebben. Ook hoor je de typische kru-krö-kruroep. Vervolgens hebben we de uitkijktoren bij Rehdener Geestmoor aan de
Moordamm beklommen, van waaruit we eveneens een schitterend uitzicht
hadden. De Diepholzer Moorniederung is een afgegraven hoogveenvlakte,
afgewisseld met weidegebieden en akkers, waar voornamelijk maïs op wordt
verbouwd. De foeragerende kraanvogels voeden zich daar o.a. met
overgebleven oogstrestanten. Na nog wat in de omgeving van de Rehdener
Moordam te hebben rondgereden zijn weer huiswaarts gekeerd. Onderweg
hebben we weer Raststätte Eltern aangedaan, waar we van een heerlijk diner
hebben genoten, terwijl we onze ervaringen van de dag hebben uitgewisseld.

EINDEJAARS PLANTENJACHT 2018
FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) zet zich al 30 jaar in voor
onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. Voor de vijfde
maal organiseert zij de Eindejaars Plantenjacht van 25 december t/m 3 januari
2019. De Plantenwerkgroep doet dit echter al voor de elfde maal (1x per
maand). Wij hebben besloten dit jaar op donderdagmorgen 27 december mee
te doen op landgoed Dickninge bij De Wijk. Iedereen is van harte welkom. Als
je geen verstand van planten hebt, is het toch een heel mooie wandeling. Wij
starten om 10.00 uur voorbij Gemeenteweg 406, Halfweg (Staphorst) en voor
de brug over de Reest.
Plantenwerkgroep,

Jan Paasman, coördinator
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VELDWAARNEMINGEN

Datum
Vogels:
14-04-2018
01-09-2018

Soort:

Plaats:

Waarnemer(s)

Rouveen, Postweg
Rouveen, Postweg

P. Hulst
P. Hulst

07-09-2018
20-09-2018

Raaf
Huis- en Boerenzwaluw ± 50 exempl.
Putter ± 20 exempl.
Nijlgans ± 60 exempl

Fam. Hulst
P. Hulst

17-10-2018
29-10-2018

Groene specht
Koperwiek 5 exempl.

06-11-2018
09-11-2018

Klapekster
Carolina eend
7 exempl.

Rouveen, Postweg
Staphorst,
Dekkersland /
Rechterensweg
Lommersteeg
IJhorst, Sparrenlaan
32
BWS, Vier Bergen
Nieuwleusen,
Bulderssloot

Rouveen, Postweg
Staphorst, ORW

P. Hulst
P. Hulst en
buren
Jaap Padding
Harry van Wijk

Zoogdieren:
14-04-2018 Hermelijn
15-08-2018 Eekhoorn
19-09-2018

Eekhoorn

IJhorst, van
Wijngaardenstr.

Vlinders:
06-11-2018

Atalanta

IJhorst, Dennenlaan
3

Hendrikje Vos
Evert Rolleman
Heiploeg SBB
Gerard
Oldeman

Harry van Wijk
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Groene Specht
(Foto: Willem Willeboordse)

OVERZICHT VAN TERUGGEMELDE GERINGDE
VOGELS UIT DE REGIO

RINGGEGEVENS
Ringnr.
Ringdatum
3709255

R Soort

7-06-13 4 Steenuil

Gsl. Leeftijd

Referentie

> 1 kj. Levend Rouveen, ORW 229
los door
Nk. 166
ringer
Nestjong, niet Echten
vliegvlug

Jan
Kruidhof

BB 04855 13-05-14 2 Zwarte mees O

Nestjong, niet BWS, vak 25 Nk. 005 vliegvlug
0845

Jan Vos

BB 06807 24-06-16 2 Zwarte mees O

Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug

Jan Vos

5438301 26-06-09 3 Kerkuil

V

Plaats

O

BB 06918 24-05-16 5 Zwarte mees O
BB 07267 09-06-13 5 Bonvli

O

BB 08611 09-06-14 5 Bonvli

O

BB 08949 17-05-15 5 Zwarte mees V
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BWS, vak 26 Nk. 005 0850
BWS, vak 60 Nk. 009 0527
IJhorst, De
Plaggenborgh. Nk 033 0005
Nestjong, niet BWS, vak 51 Nk. 106 vliegvlug
1276
2 kj. Levend
BWS, vak 1 Nk. 007 los door
0182
ringer

onbekend

Harry van
Wijk
Arnold
Lassche
Paul Siepel
Egbert Tuin

Leeswijzer
R = Ringer M = Melder
Code R en M

Gsl is geslacht

1

H. Bloemhof

O

Onbekend

2

J. Dunnink

M

Man

3

J. Mussche

V

Vrouw

4

J. Huls

5

H. van Wijk

6

L. Blaauw

7

H. Luten

P

publiek

MELDGEGEVENS
MeldM Gsl. Leeftijd/
datum
Conditie
15-01-16 P O

27-10-18 P O

23-08-18 P O

17-05-18 5 M
08-5-5 V
2017
18-05-17 P V

28-05-17 P M
17-05-16 5 V

Plaats

† onbekend hoe
lang al. Binnen
gevlogen
Aangetroffen in
nestkast In
leven.
† onbekend hoe
lang Alleen ring
gevonden
2 kj. Levend los
door ringer
2 kj. Levend los
door ringer
> 2 kj. Levend
los door ringer

Rouveen,
255

> 2 kj. Levend
los door ringer
> 2 kj. Levend
los door ringer

Referentie
ORW

INFORMATIE
Afst. in Gra- Tijd in
km.
den dgn

Jan Kruidhof

0

0

952

Echten,
Hooimaatsdijk 2

Aimee
Roumans

3 221

3410

BWS, vak 18. Op
wandelroute

jeyte

2 315

1563

BWS, vak 01 Nk.
007 - 0198
BWS, vak 49 Nk.
009 - 0509
Dwingeloo, Lheebroekerzandweg

Egbert Tuin

1 324

692

Harry van Wijk

0 265

349

Chr. Both

21 202

1439

Echten, Ruinerweg
12
BWS, vak 1
Nk
007 - 0182

Chr. Both

14 218

1084

Egbert Tuin

0

0

365

13

14

15

RINGGEGEVENS
Ringnr.
Ringdatum

R Soort

Gsl. Leeftijd

BB 08999 18-05-15 5 Zwarte mees O
BB08486 02-06-14 5 Bonvli

O

BE 06056 21-5-5 Zwarte mees O
2015
BE 06073 22-05-15 5 Zwarte mees V

BE 07175 10-05-16 5 Zwarte mees O
BE 07254

7-05-16 5 Zwarte mees M

BE 07259 17-05-16 5 Zwarte mees O
BE 07304 17-05-16 5 Zwarte mees O

BE 07317 17-05-16 5 Glanskop

V

BE 07349 19-05-16 5 Zwarte mees M

BE 07401 31-05-16 5 Bonvli

V

BE 07997

6-06-16 5 Bonvli

O

BF 79626 18-05-17 5 Bonvli

V

BF 79643 19-05-17 5 Bonvli

V

BF 79711 27-05-17 5 Bonvli

O

BF 80895 12-06-17 2 Bonvli

O

V 455687 13-05-15 5 Boomklever

M
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Plaats

Referentie

Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
2 kj. Levend
los door
ringer
Nestjong, niet
vliegvlug
> 1 kj. Levend
los door
ringer
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug

BWS, vak 50 Nk. 009 0564
IJhorst, Bomertswijk
Nk. 133-0013
BWS, vak 21 Nk 007 0167
BWS, vak 33 Nk. 052 0668

Harry van
Wijk
Harry van
Wijk
Egbert Tuin

> 1 kj.
Broedend
aangetroffen
> 1 kj. Levend
los door
ringer
> 1 kj. Levend
los door
ringer
Nestjong, niet
vliegvlug

IJhorst, Tissingbos
Nk.028 - 0026

> 1 kj. Levend
los door
ringer
> 1 kj. Levend
los door
ringer
Nestjong, niet
vliegvlug
Nestjong, niet
vliegvlug
> 1 kj. Levend
los door
ringer

Klaas
Visscher

BWS, vak 51 Nk. 006 - Thijs Tuin
1347
BWS, vak 60 Nk. 009 - Harry van
517A
Wijk
BWS, vak 1 Nk. 007 0182
BWS, vak 33 Nk. 008 1383

Egbert Tuin
Jan
Compagner
Paul Siepel

BWS, vak 26 Nk. 005 0849

Jan Vos

BWS, vak 24 Nk. 106 1279

Harry van
Wijk

BWS, vak 31 Nk. 009 0556

Harry van
Wijk

IJhorst, De Iekmulder
Nk.126 - 0032

Paul Siepel

BWS, vak 30 Nk. 010 0220

Evert
Rolleman

IJhorst, Buldersbos Nk
025- 0034
BWS, vak 28 Nk. 005 0824
IJhorst, Bomertswijk
Nk. 133-0018

Harm
Bloemhof
Jan Vos
Harry van
Wijk

MELDGEGEVENS
MeldM Gsl. Leeftijd/
datum
Conditie

INFORMATIE
Afst. in Gra- Tijd in
km.
den dgn

Plaats

Referentie

> 2 kj. Levend
los door ringer
> 1 kj. Levend
los door ringer
1e kj. Levend los
door ringer
> 2 kj. Levend
los door ringer

BWS, vak 33 Nk.
052 - 0672
Haardennen, Oude
Ijsbaan
Belgie: Zedelgem
Molendreef 5
BWS, vak 19 Nk.
052 - 0667

Erik Dominé cs.

1 145

719

Judith Schmidt

7 318

1447

> 2 kj. Levend
los door ringer
> 2 kj. Levend
los door ringer

BWS, vak 26
021 - 1181
BWS, vak 49
009 - 0509

Nk.

Klaas Koobs

Nk.

2 kj. Levend los
door ringer
> 2 kj. Levend
los door ringer

BWS, vak 59
006 - 1333
BWS, vak 26
021 - 1181

9-05-17 5 V

> 2 kj. Levend
los door ringer

19-05-18 2 M

7-05-17 5 V
19-05-18 P V
25-10-15 P O
8-05-17 5 V

19-05-18 2 V

Belgisch
Ringwerk (BLB)
Erik Dominé cs.

267

51

156

0 247

716

73

739

Harry van Wijk

0 255

358

Nk.

Thijs Tuin

2 359

356

Nk.

Klaas Koobs

2 119

735

IJhorst, Tissingbos
Nk. 028 - 0020

Paul Siepel

0 270

357

> 2 kj. Levend
los door ringer

BWS, vak 26
021 - 1181

Nk.

Klaas Koobs

0,5

76

730

12-05-18 5 V

> 1 kj. Levend
los door ringer

BWS, vak 50
009 - 0573

Nk.

Harry van Wijk

0,6 261

711

10-05-18 5 V

> 1 kj. Levend
los door niet
ringer
> 1 kj. Levend
los door ringer

BWS, vak 50
117 - 1226

Nk.

Gerrit Jan
Timmer

0,4 173

703

Harry van Wijk

0,3 352

360

Harry van Wijk

0,2

23

358

12 168

337

1 328

336

0

371

10-05-17 5 M

8-05-17 5 V
22-05-18 2 M

13-05-18 5 V

12-05-18 5 V

> 1 kj. Levend
los door ringer

IJhorst, De
Vossenburcht Nk.
029 - 0044
BWS, vak 31 Nk.
009 - 553

29-04-18 P O

† Raamslachtoffer
> 1 kj. Levend
los door ringer
> 1 kj. Levend
los door ringer

Havelte, Dorpsstraat Roelof Kassies
38
BWS, vak 12 Nk.
Evert Rolleman
010 - 0208
IJhorst, Bomertswijk Harry van Wijk
Nk. 133 -0018

14-05-18 5 V
18-05-16 5 M

1,4

0
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BIJ- EN VLINDERVRIENDELIJKE BLOEMBOLLEN,
VASTE PLANTEN EN STRUIKEN (AANVULLING)
Er zijn nog meer van deze planten. Daarom op verzoek een aanvullende lijst.
Naam
Bonte crocus
Sneeuwklokje
Winteraconiet
Gele kornoelje

Latijnse naam
Crocus vernus
Galanthus nivalis
Eranthishyemalis
Cornus mas

bloeitijd
februari-maart
februari-maart
februari-maart
februari-maart

Oosterse sterhyacint
Vingerhelmbloem
Gevlekt longkruid
Smeerwortel
Sleutelbloem
Japanse kwee
Kerspruim
Amandel

Scilla siberica
Corydalis solida
Pulmonaria officinalis
Symphytum grandiflorum
Primula (alle soorten)
Chaenomeles japonica
Prunus cerasifera
Prunus dulcis

maart-april
maart-april
maart-april
maart-april
maart-april
maart-april
maart-april
maart-april

Look-zonder-look

Alliaria petiolata

maart-mei

Wilde boshyacint
Scilla non-scripta
Pinksterbloem
Cardamine pratensis
Overblijvende ossentong Pentaglottis sempervirens
Mahonie
Mahonia aquifolium
Sleedoorn
Prunus spinosa
Rode bes, Zwarte bes,
Kruisbes, Braam, Framboos,
Blauwe bes
Rode ribes
Ribes sanguineum
Skimmia
Skimmia japonica
Fruitbomen

april-mei
april-mei
april-mei
april-mei
april-mei
april-mei

Bieslook
Alle klokjesbloemen
Kattenkruid
Bloedooievaarsbek
Gewone brunel
Kamperfoelie
Klimhortensia
Klimroos

mei-juni
mei-juni
mei-juni
mei-juni
mei-juni
mei-juni
mei-juni
mei-juni
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Allium schoenoprasum
Campanula
Nepeta x faassenii
Geranium sanguinum
Prunella vulgaris
Lonicera nitida
Hydrangea anomala

april-mei
april-mei
april-mei

Blauwe regen
Hondsroos
Brem
Kolkwitzia
Eenstijlige meidoorn
Tweestijlige meidoorn

Wisteria sinensis
Rosa canina
Cytisus scoparius
Kolkwitzia amabilis
Crataegus monogyna
Crataegus laviegata

mei-juni
mei-juni
mei-juni
mei-juni
mei-juni
mei-juni

Reuzenlook
Stokroos
Geitenbaard
Knoopkruid
Ooievaarsbek
Beemdkroon
Gewone vlier

Allium giganteum
Althaea rosea
Aruncus diocius
Centaurea jacea
Geranium
Knautia arvensis
Sambucus nigra

juni-juli
juni-juli
juni-juli
juni-juli
juni-juli
juni-juli
juni-juli

Keukenkruidenplanten:
Steentijm
Citroenmelisse
Pepermunt
Wijnruit
Bosrank
Hop
Bruidsluier
Fuchsia

Clematis vitalba
Humulus lupulus
Fallopia baldschuanica
Fuchsia magellanica

juni-juli
juni-juli
juni-juli
juni-juli
juni-juli
juni-juli
juni-juli
juni-juli

Wilde bertram

Achillea ptarmica

juli-september

Beklierde kogeldistel
Japanse anemoon
Trompetbloem
Wingerd
Clematis

Echinops sphaerocephalus
Anemone japonica hybride
Campsis radicans
Ampelopsis aconitifolia
Clematis tangutica

augustus-september
augustus-september
augustus-september
augustus-september
augustus-september

Klimop

Hedera helix

september-november

Voorjaarskers

Prunus subhirtella

november-maart

Kijk voor bloemkleur, standplaats, hoogte, grondsoort en droog/nat op internet.
Jan Paasman
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WILDE PLANTENBLOEI
Grote droogte, toch bloemen
Door de werkgroep Projecten van onze vereniging wordt sinds enkele jaren
wilde bloemenzaad ingezaaid op diverse plekken in onze regio. Ondanks de
grote droogte deze zomer is het toch nog redelijk goed gekomen met dit
ingezaaide bloemenzaad. Zowel aan de Gorterlaan als op Dickninge is het in
de nazomer nog aardig gegroeid, wat nog veel bloemen en later vele zaden
opleverde (zie foto). Zowel vlinders, bijen als alle andere insecten hebben er
nog goed van kunnen profiteren. Met dank aan de gemeente Staphorst voor het
spontaan geleverde zaaigoed.

Roel Talen, werkgroep Projecten
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NATUUR IN DE STEIGERS: VLEDDERS
Volgend jaar hoopt Landschap Overijssel aan een grote klus te beginnen. In de
Vledders en Leijer Hooilanden tussen Staphorst en IJhorst staat een
natuurontwikkelingsproject in de startblokken. Maar wat is eigenlijk
natuurontwikkeling? Waarom doen we het? En wat komt er bij kijken?
Eeuwenlang heeft de mens zijn omgeving aangepast om er te kunnen wonen
en om er voedsel te kunnen produceren. Dat resulteerde in onze contreien
uiteindelijk in een zeer gevarieerd land dat van noord naar zuid en van oost
naar west dooraderd was met waterlopen en landschapselementen. Ecologen
gaan ervan uit dat die landschapsdiversiteit en daarmee de biodiversiteit rond
1850 op z'n hoogtepunt was in ons land.
Die diversiteit is tegenwoordig een stuk minder. Landschappen zijn
eenvormiger geworden en de planten- en dierenwereld wordt kleiner. Aan dat
verlies is nog altijd geen einde gekomen, zie de verontrustende berichten over

het verdwijnen van insecten en van al het leven dat ermee verbonden is. Vooral
sinds de jaren negentig zijn overheden en natuurorganisaties bezig om iets van
die historische diversiteit te herstellen. Dat lukt niet door alleen maar te bewaren
wat er nog overgebleven is. Het is ook nodig natuurgebieden uit te breiden en
met elkaar te verbinden.
Daarvoor worden graslanden en akkers uit productie gehaald. Vervolgens
worden op die gronden geschikte leefomstandigheden gecreëerd voor
bedreigde en soms al verdwenen planten en dieren. Dát is waar het om draait
bij natuurontwikkeling en dat is waar we mee bezig zijn bij de Vledders
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MEERJARENPROGRAMMA
Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.”
Het bestuur is druk bezig een meerjarenprogramma op te stellen. Er zijn 6
onderdelen te behandelen zodat in april 2019 het meerjarenprogramma kan
worden vastgesteld. Elke bestuursvergadering wordt één onderdeel behandeld
en de resultaten daarvan worden aan de ledenvergadering voorgelegd. Na
consensus over een onderdeel binnen het bestuur en de ledenvergadering
wordt een commissie benoemd, die onder leiding van de dossierhouder voor de
uitwerking van dat meerjarenprogramma zorgt. Bij elk onderdeel wordt een
dossierhouder gezocht en aangesteld als verantwoordelijke.
Onderdeel 1 is besproken en in de ledenvergadering voorgelegd.
Er zijn drie onderdelen overgebleven:
Het betrekken van meer jeugd, jongeren en 30-40 jarigen bij de vereniging.
Scholen er bij betrekken met presentaties en workshops op het gebied van
natuur. Dossierhouder scholen: Greetje.
Het activeren en werven van meer actieve leden om de werkgroepen en
activiteiten te bemensen. Iedere week op zaterdag een inloopochtend houden
in de Inforuimte van Staatsbosbeheer. Dit zal plaatsvinden van 10.00 uur tot
11.30 uur. Na 3 maanden wordt er geëvalueerd. Dossierhouder inloopochtend:
Clarien.
Meer aandacht voor het verwelkomen en thuis laten voelen van nieuwe leden
en bezoekers. De werkgroepen benaderen om jaarlijks de invulling van een
dagdeel te organiseren op hun specialiteit. Dossierhouder: Niek.
Voor opgave om mee te doen aan een onderdeel, vragen erover of voor een
goed idee kunt u zich melden bij Niek Gosker. 0522-260670 of 06 20750050.

22

WERKGROEP INSECTEN
(voorheen werkgroep Dagvlinders en Libellen)
Insecten zijn de basis van het ecosysteem, het is dus van levensbelang dat het
goed met ze gaat! De werkgroep Insecten houdt zich daarom bezig met
monitoring en ander onderzoek van de populaties zespotige diertjes in het
werkgebied van de natuurbeschermingsvereniging. Er worden door diverse
leden bijvoorbeeld vlinderroutes gelopen in Boswachterij Staphorst en het
Staphorsterveld voor het landelijk meetnet. Daarnaast worden op diverse
plekken jaarlijks inventarisaties uitgevoerd van (bijzondere) libellen. Maar ook
andere groepen hebben in toenemende mate de aandacht. Denk aan wilde
bijen, sprinkhanen, nachtvlinders en zelfs galwespen. Ook verzamelt ze losse
waarnemingen van bijzondere en zeldzame soorten insecten in het werkgebied
van de vereniging. De werkgroep trekt ook graag op met belanghebbenden in
het buitengebied als het gaat om het bevorderen van biodiversiteit. Denk aan
imkers, agrariërs, terreinbeherende organisaties, waterschappen en
gemeenten.
Naast het uitvoeren van onderzoek en het geven van advies wil de
insectenwerkgroep ook het belang van insecten graag onder de aandacht
brengen bij een groter publiek door het organiseren van excursies naar
bijzondere en insectenrijke gebieden in het werkgebied en daarbuiten, het
verzorgen van lezingen tijdens de ledencontactavonden en het publiceren van
onderzoeksresultaten en bijzondere waarnemingen in de Scharrelaar.
Vragen? Iets bijzonders gezien? Wil je zelf onderzoek gaan doen naar een
bepaalde soort(groep)?
Aarzel dan niet en neem contact op!
Martijn Bunskoek
Tel: 06-46156707
Email: insecten@nbvijs.nl
NB: Per heden heb ik (Martijn Bunskoek) het stokje overgenomen van Michiel
Poolman. Michiel kwam er door zijn drukke werk bij Landschap Overijssel
helaas niet meer aan toe om nog langer contactpersoon te zijn van de
werkgroep Dagvlinders en Libellen. Michiel wordt bij deze bedankt voor zijn
inzet afgelopen jaren.
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NIEUW IN ONS WERKGEBIED:
DE KEMPENSE HEIDELIBEL!
Dit jaar zijn er voor het eerst op diverse plekken in het werkgebied van de
vereniging Kempense Heidelibellen gezien. De soort is te herkennen aan het
kleine formaat, de fladderende vlucht, zwarte pootjes in combinatie met de
zwarte pijlvormige vlekjes op de zijkant van het achterlijf. Deze soort kwam tot
enkele jaren geleden alleen voor in de Weerribben en (zeldzaam) in de
Kempen. Afgelopen jaren is de soort echter bezig met een forse uitbreiding, en
dit jaar dus ook voor het eerst in ons werkgebied! Ze zijn onder andere
waargenomen in de Veerslootslanden, in twee kleine waterbergingen langs de
Beentjesgraven in Punthorst en zelfs al in de Vledders! We gaan de komende
jaren zien of de soort zich verder kan uitbreiden in onze regio. Kansrijke
plaatsen zijn natte graslanden en
moerasjes die gedurende de
winter droogvallen en in de
zomer wel onder water staan.
Waterbergingen
en
natuurvriendelijke oevers vormen
dus
potentiële
voortplantingsbiotopen,
maar
ook in de Vledders zijn er na de
inrichting
goede
vestigingsmogelijkheden.
We
houden het in de gaten!
Een mannetje Kempense Heidelibel in
Punthorst (foto: M. Bunskoek)
Een vrouwtje Kempense Heidelibel in de
Vledders (Foto: M. Bunskoek)

Meer info of vragen? Ik hoor het
graag!
Martijn Bunskoek
06-46156707
insecten@nbvijs.nl
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VREEMDE VOGELNAMEN
Alle vogels in Nederland hebben hun officiële Nederlandse en
wetenschappelijke naam. Veel leuker is het te weten hoe vogels door het hele
land genoemd worden.
Deze lijst van vogelnamen komt uit de verzameling van ons lid wijlen Freek Bult.
Met toestemming van zijn vrouw Henny wordt deze nu in verschillende
afleveringen in de Scharrelaar afgedrukt, waarvoor onze hartelijke dank.
De redactie
Merel

Bokweitsgrauwe
Geelbek ( mannetje )
Gieteling
Mal
Maldest
Merlet ( heraldiek )
Rosse liester ( vrouwtje )
Swarte klyster
Swarte tjakker (Texel )
Zwarte lijster

Tapuit

Duinduiker
Duinstag
Duinstagger
Heihupper
Holsmakker
Kwyts
Stag
Steenbikker
Steensluiper
Tapier
Veldekster
Walduker
Witstaart

Glanskop

Bijmees
Zwartkopmees
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Zanglijster

Enkele lijster
Fiene liester
Grauwe lijster
Grijze lijster
Lutje grieze liester
Oostlijster
Skiere lijster

Zwarte roodstaart

Blauw paapje
Muurnachtegaal
Schjor steinvégerke
Schoorsteen vegertje
Schouw schijtertje ( Belgie)

Matkop

Bijmees
Rietmees
Zwartkopmees

Kuifmees

Ulshjoltsje

Redactie en bestuur wensen u
een gezond en natuurrijk 2019
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LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING?
Voor minimaal € 10,--/jaar kunt u al lid worden van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorstStaphorst e.o.”. U krijgt hiervoor 4x per jaar het verenigingsblad “De Scharrelaar”. Voor jeugdleden
tot 18 jaar, waarvan al een gezinslid lid is, kost het lidmaatschap minimaal € 3,--/jaar, maar dit lid
ontvangt het verenigingsblad “De Scharrelaar” niet. Door het invullen van dit formulier en het
aanmelden als lid van onze vereniging helpt u onze vereniging om de natuur in IJhorst-Staphorst
en omstreken te beschermen.
Werkgroepen
Wilt u zich opgeven als lid van één van de werkgroepen, dan kunt u contact opnemen met de
coördinator van de betreffende werkgroep. De gegevens vindt u in “De Scharrelaar” of op de
website www.natuurbeschermingsvereniging.nl.
Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:
•
Jeugdwerkgroep “Weer of geen weer”
•
Werkgroep Nestkastonderzoek
•
Werkgroep Ringonderzoek
•
Plantenwerkgroep
•
Werkgroep Roofvogels en Uilen
•
Werkgroep Dagvlinders en Libellen
•
Werkgroep Zoogdieren
•
Werkgroep Natuurreizen
•
Werkgroep Ruimtelijke Ordening
•
Werkgroep Projecten
•
Redactie “De Scharrelaar”
Doe mee en kom ons helpen in de werkgroepen.
Lid worden van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.” (strook inleveren
bij de ledenadministratie; zie onder):
Er zijn 3 categorieën:
lid (€ 10,--/jaar)
iedereen van 18 jaar en ouder ontvangt 4x per jaar ons
verenigingsblad “De Scharrelaar”
jeugdplus (€ 10,--/jaar)*)
jeugd van 8 tot 18 jaar, waarvan GEEN andere gezinsleden lid zijn,
ontvangt 4x per jaar ons verenigingsblad “De Scharrelaar”. In het
jaar, dat hij/zij 18 wordt, gaat het lidmaatschap automatisch over op
lid (volwassen)
jeugdlid (€ 3,--/jaar)*)
jeugd van 8 tot 18 jaar, waarvan al een gezinslid lid is, ontvangt
GEEN verenigingsblad “De Scharrelaar”. In het jaar, dat hij/zij 18
wordt, gaat het lidmaatschap automatisch over op lid (volwassen)
*) ontvangt 1x per jaar de Nieuwsbrief met activiteiten van de Jeugdwerkgroep. Hij/zij mag mee
met de jaarlijkse nestkastcontrole. Een jeugdlid van 15 tot 18 jaar mag tevens naar keuze
meedoen met de activiteiten van één van de werkgroepen.
NAAM:____________________________________________________________________
ADRES:_ _________________________________________________________________
PC+WOONPLAATS: ________________________________________________________
GEBOORTEDATUM:____________________________________GESLACHT: M / V
TEL.NR: _________________________________ MOBIEL NR.:______________________
EMAIL: ________________________________________________________________
HANDTEKENING:____________________________________(van ouder bij minderjarige)
PLAATS EN DATUM:________________________________________________
*) Ik geef hierbij toestemming tot publicatie in de media van foto’s, gemaakt bij activiteiten. *)Doorhalen
indien NIET van toepassing.

Ik betaal nog geen contributie, maar wacht op de factuur.
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Door ondertekening van onderstaande machtiging geeft u toestemming aan de
Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.” om doorlopende incasso opdrachten
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, wegens de inning van de
contributie per jaar en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven,
overeenkomstig de opdracht van Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.”.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.
De machtiging blijft doorlopend geldig en eindigt alleen:
ten tijde van overlijden van de “betaler”
ten tijde van het opheffen van de “ontvanger” (Natuurbeschermingsvereniging “IJhorstStaphorst e.o.”)
na schriftelijke opzegging van de “betaler” bij de “ontvanger”
na uitschrijving van de “betaler” uit het ledenbestand van de “ontvanger”
De “ontvanger” behoudt zich het recht voor om het bedrag aan te passen aan de jaarlijks door de
Algemene Leden Vergadering vast te stellen contributie. Deze machtiging is alleen geldig mits het
onderstaande volledig is ingevuld en ondertekend.
Aanmelding/Incassomachtiging Natuurbeschermingsvereniging "IJhorstStaphorst e.o."
Het onderstaande zo volledig mogelijk invullen en inleveren bij, of opsturen naar de
ledenadministratie, Heerenweg 42, 7955 PE IJhorst; e-mail: leden@nbvijs.nl.
Gegevens rekeninghouder t.b.v. aanmelding/incasso:
LIDNUMMER: _____________(niet invullen !!)
NAAM:______________________________________________________________
ADRES: _____________________________________________________________
PC+WOONPLAATS: __________________________________________________
Incassomachtiging
BEDRAG : € __________________ alleen invullen
indien afwijkend van minimale bijdrage
IBAN REK.NR: _______________________________________________________
HANDTEKENING: ____________________________________________________
PLAATS EN DATUM: __________________________________________________
Incassant ID:
NL55ZZZ400590910000
Kenmerk machtiging: Contributie per jaar

Inleverdata kopij:
10 januari
9 mei
5 september
7 november
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