VOORWOORD
Je kunt tegenwoordig geen blad openslaan, geen tv-programma bekijken, of
het gaat er wel over. Over, hoe we met de aarde omgaan. Hoe we haar uitputten
en vervuilen. Je wordt er niet vrolijk van … je zou er bijna een klimaat depressie
van krijgen …..
Al die milieuproblemen, waar je in je eentje zo weinig aan kan doen, denk je.
Binnen de vereniging gaan we niet de depressie in, maar we gaan dingen doen!
Kleine en grote acties, allemaal bedoeld om de natuur te helpen en te
beschermen. En ervan te genieten.
Plannen genoeg! Zoals, wandelen met groepjes, kijken, genieten en leren.
Middagen voor de jeugd met uitstapjes, knutselen, timmeren, speurtochten.
Excursies houden over insecten, vlinders, vogels, kleine zoogdieren. De heide
opschonen, met iedereen die wil en die zin heeft in een nuttige en sportieve
ochtend. En met snert na afloop uiteraard. En nog veel meer plannen.
Ook denken en praten we mee met andere organisaties over
natuurbescherming. Met de Gemeente Staphorst, met Staatsbosbeheer, met
‘Wij Duurzaam Staphorst’, met Landschap Overijssel, en met andere
natuurverenigingen uit de buurt.
Je begrijpt, met al die plannen, dat we om extra handen zitten te springen! Dus,
wil je je ook hard maken voor de natuur, voor jezelf, en voor de komende
generaties? Kom meedoen!
Clarien Cornelisse, voorzitter
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07-10-2019

Ledencontactvergadering. Aanvang 20.00 uur bij Kroko
Multipunt, Heerenweg 42, IJhorst. Met lezing door Dhr. Booi
over bijzonder weidevogelbeheer en het plasdras project in
Wobbels.
19-10-2019
Wandel je wijzer natuurwandeling vanuit info Zwarte Dennen,
10.00-11.30 uur.
04-11-2019
Ledencontactvergadering. Aanvang 20.00 uur bij Kroko
Multipunt, Heerenweg 42, IJhorst. Met lezing van Marc
Siepman over “kleine beestjes”.
09-11-2019
18e Overijsselse Vogelaarsdag. Camping de Zandstuve, Grote
Belterweg 3, 7794 RA Rheeze (Hardenberg).
16-11-2019
Wandel je wijzer natuurwandeling vanuit info Zwarte Dennen,
10.00-11.30 uur.
02-12-2019
Ledencontactvergadering. Aanvang 20.00 uur bij Kroko
Multipunt, Heerenweg 42, IJhorst. Met lezing van Mark Zekhuis
over de otter.
21-12-2019
Wandel je wijzer natuurwandeling vanuit info Zwarte Dennen,
10.00-11.30 uur.
16 t/m 23-05-2020
Natuurreis.

JEUGDAGENDA
2019
12-10-19
09-11-19
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Puzzeltocht. Inforuimte SBB aan de Vijverweg. Aanvang 13.30
uur. Niet-leden betalen € 1,00. Opgeven tot 5 oktober.
Gezamenlijk een groot insectenhotel timmeren. Misschien nog
een vervolgdag om het hotel te plaatsen. Inforuimte SBB aan
de Vijverweg. Aanvang 13.30 uur. Niet-leden betalen € 2,50.
Opgeven tot 2 november.

2020
11-01-2020

Spel / film / quiz. uitdelen nieuwe programma’s. Inforuimte SBB
aan de Vijverweg. Aanvang 13.30 uur. Niet-leden betalen €
1.00.

AGENDA PLANTENWERKGROEP 2019-2020
Komend najaar, winter en voorjaar willen wij weer de bloeiende soorten planten,
struiken en bomen tellen op landgoed Dickninge bij De Wijk. Iedereen is van
harte welkom om dat eens mee te maken.
Holwortel:

Bosanemoon:

We doen dit op de laatste donderdagmorgen van de maand.
De data zijn: 31 oktober, 28 november, 19 december, 30 januari, 27 februari en
26 maart.
Samenkomst om 10 uur aan de Halfwegkant van de brug over de Reest.
Coördinator: Jan Paasman
planten@nbvijs.nl, tel. 06-37653282
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Maandag 7 oktober
Fotograaf
Booi
over
bijzonder
weidevogelbeheer en het plasdras project in Wobbels
Na twee jaar (voorjaar, zomer en herfst) alle gebeurtenissen te hebben gevolgd
en gefotografeerd bij een veehouder in Wommels, kunnen we spreken van een
bijzondere diaserie. Op deze bijzondere plek (de enige in zijn soort in Friesland)
staat u oog in oog met baltsende en broedende visdiefjes, kluten met jongen,
oeverlopers, watersnippen en kemphanen. Al deze vogelsoorten, en nog vele
anderen, zijn hier het afgelopen seizoen aanwezig geweest. Na alle negatieve
berichten over de gruttostand kunnen wij berichten dat door de manier van
beheer van deze veehouder het aantal broedgevallen is verdubbeld. Laat u
verrassen door deze diaserie en het hierbij horende verhaal over een zeer
bijzonder mens.
De film met bijzondere beelden van het vogelleven in en rond het plasdrasgebied bij veehouder Murk Nijdam is klaar! U ziet spectaculaire beelden,
die alleen gemaakt konden worden vanuit een schuilhut. Het werk in en om de
boerderij komt ook aan bod.
Maandag 4 november
Marc Siepman met een lezing over “kleine
beestjes”
In de bodem leven talloze organismen zoals bacteriën, schimmels, protozoa,
nematoden, mijten, slakken en wormen. En allemaal in verbijsterende aantallen
en een onvoorstelbare diversiteit.
In anderhalf uur vertel ik wat ze met elkaar te maken hebben en hoe je ze kunt
helpen om jou te helpen. Want een kwart van alle biodiversiteit leeft
ondergronds en al die kleine beestjes helpen om problemen in de kiem te
smoren en de planten veel gezonder te maken.
Maandag 2 december
Mark Zekhuis met een lezing over de otter
Ecoloog en landschapsadviseur Mark Zekhuis komt vertellen over de otter, die
ook al in de Reest is gespot. Uiteraard ondersteund door prachtige beelden.
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VAN DE PENNINGMEESTER
Voor de leden van onze vereniging hebben we 2 mogelijkheden voor het
betalen van de contributie. De voor ons meest gemakkelijke en goedkope
manier is het invullen van een automatische incasso. Veel van onze leden
hebben hier al gebruik van gemaakt en daar zijn we superblij mee. De leden,
die geen incasso hebben ingevuld ontvangen in het voorjaar een factuur, met
het verzoek het bedrag over te maken op de bankrekening van onze vereniging
MET VERMELDING VAN HET LIDNUMMER !
Ook deze facturen zijn voor het grootste deel voldaan. Echter er is nog een
aantal leden, waarvan geen contributie is ontvangen en deze leden hebben een
herinnering in deze Scharrelaar zitten.
Om het boekjaar goed te kunnen afsluiten is het noodzakelijk, dat alle kosten
en opbrengsten, die betrekking hebben op 2019, ook in dit boekjaar worden
geboekt, dus dat alle betalingen en ontvangsten binnen zijn, ruim voor einde
boekjaar. Daarom wil ik iedereen met klem verzoeken om de contributie zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 november a.s. over te maken op onze
bankrekening NL83RABO 03608.00.246.
Om in de toekomst de extra administratiekosten te voorkomen, is er wederom
een incassoformulier bijgevoegd; dit bespaart u en ons een hoop werk en
kosten !
Ledenadministratie
Het kan zijn dat een lid verhuist, uit huis gaat, overlijdt of het lidmaatschap
overgaat op de partner; dit kan ik niet altijd weten en ik krijg daar niet altijd
bericht van.
Mocht u iets ter ore komen en u weet dat die persoon lid is van onze vereniging,
schroom niet om het te melden, liever een keer teveel dan ongewenste post.
Ook als u bijvoorbeeld een aantal Scharrelaars rondbrengt en er valt u iets op
dat niet klopt, graag reactie, dan kan ik dat wijzigen.
Mocht u nog vragen, opmerkingen, wijzigingen en/of suggesties hebben,
dan hoor ik dat graag.
MG Kroonenburg-Kolk, Penningmeester, 0522-443376
penningmeester@NBVIJS.nl en ledenadministratie: leden@nbvijs.nl
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JEUGDHOEKJE

Op 25 mei hadden we een boeiende en leuke excursie verzorgd door Martijn
Bunskoek over vlinders en insecten, hierbij waren 13 kinderen aanwezig.
Daarna gingen we op 22 juni voor ons
jaarlijkse natuurreisje. Deze keer ging de reis
naar Natuurpark Lelystad. Een prachtig park,
maar jammer dat er niet meer kinderen
meegingen. Want er was veel te genieten en
te zien.
Om half negen vertrokken we met een aantal
auto’s volgeladen met jonge natuurgenieters
(beschermers). (Want natuurgenieter maakt
vanzelf wel beschermer) vanaf het marktplein
in Staphorst richting Lelystad, uitgezwaaid
door vaders en moeders. En wat hebben we
daar gedaan. Een prachtige rondrit gemaakt
met een boeiende gids die ons van alles liet zien in het park, zoals, ooievaars,
paterdavidsherten, wilde varkens, aalscholvers. prewalski paarden en otters.
Ook de gids genoot van de rondrit , want hij maakte hem nog een stukje langer,
zodat we nog meer konden zien
en genieten.
Bij terugkomst gingen we op de
bankjes
voor
het
bezoekerscentrum
de
meegenomen boterhammen eten,
waarna het bezoekerscentrum
uitvoerig wordt bekeken en ook
een aantal kinderen een leuke
herinnering kon kopen.
Daarna werd er een mooie
rondwandeling gemaakt waar nog
wat in bomen geklommen kon
worden en waar we de weg een
beetje kwijt waren.
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We waren gelukkig toch op tijd terug om bij het otters voeren aanwezig te zijn.
Er werd ook bijzonder van genoten. En nadat ook ieder van een lekker ijsje
gesmuld had gingen we met z’n allen weer naar het marktplein in Staphorst met
tevreden kids en leiding.
De leiding van
Jeugdwerkgroep “weer of geen weer”.

VELDWAARNEMINGEN

Datum
Vogels:
12-05-2019

Soort:

Plaats:

Waarnemer(s)

Staphorst, Oude
Achthoevenweg

Alja Admiraal

15-05-2019

Paapje
Putter
Tapuit
Koekoek

Boswachterij
Staphorst, Het Schot

19-05-2019

Rode Wouw

28-05-2019

Appelvink (paartje)

31-05-2019

Nachtzwaluw

06-08-2019

IJsvogel

Prov. weg Pesse Meppel t.h.v. Gijselte
Bosw. Staphorst,
Vijverweg t.h.v. ZD
Bosw. Staphorst
4Bergen
Staphorst, De Tippe

Jan Dunnink
Gerrit Jan
Timmer
Geertje Zwiers
Ep Meekhof
Harry van Wijk

Vlinders:
19-05-2019
23-05-2019

Kolibrievlinder

IJhorst, Sparrenlaan
7

Bert Bernardus
Hendrik
Dunnink

Harm
Bloemhof
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Datum
28-06-2019
25-08-2019
29-08-2019

Insecten:
01-06-2019

Soort:
Kolibrievlinder 2 ex.
Kolibrievlinder
Koninginnepage
Rups
Groot Avondrood

Gevlekte Witsnuit
libel

Zoogdieren:
24-06-2019 Eekhoorn

01-09-2019

Eekhoorn

10-09-2019

Eekhoorn

Reptielen:
01-07-2019

Adder

13-08-2019

Adder
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Plaats:

Waarnemer(s)

Staphorst, H.
Dunantstr
Staphorst,
Berkenstouwe

Fam. B. Witte

Staphorst, Ebbinge
Wubbenlaan t.h.v.
evenemententerrein

André Huls

IJhorst, Dennenlaan /
van
Wijngaardenstraat
Staphorst,
Gemeenteweg Oost
Staphorst, Leidijk
Wijde Gat
(verkeersslachtoffer)

Harry vanWijk

Balkbrug,
Haardennen
Bosw. Staphorst,
4Bergen
verkeersslachtoffer

Jan Paasman

Jennie
Bloemert

Jan &
Hendrikje Vos
Jan Huls

Harry van Wjk

NBVIJS PRESENT BIJ BOOMFEESTDAG 2019.
Op 20 maart is in boswachterij Staphorst weer de jaarlijkse boomfeestdag
gehouden, georganiseerd door Staatsbosbeheer en de gemeente Staphorst.
Onze vereniging was daarbij uitgenodigd. Honderden kinderen, van in totaal 9
basisscholen, mochten helpen bij het planten van vele jonge boompjes.
Wethouder de heer L. Mulder verrichtte de opening, samen met de
boswachterij, door een mooie grote Lindeboom te planten.
Koffie en chocolademelk stond
klaar, en voor iedereen was er een
lekkere koek van Bakker Ubak.
Aan het einde van de ochtend
stonden er weer duizenden
nieuwe jonge boompjes klaar om
de lange weg af te leggen naar
volwassen boom. Er is door
Staatsbosbeheer gekozen voor de
grove den, omdat die boom een grote kans van slagen heeft op deze
grondsoort. Ook is hij minder kwetsbaar voor reeënvraat dan bijvoorbeeld een
jonge eik. De grove den is daarnaast heel geschikt voor houtproductie, wat voor
de boswachterij ook van belang is. In de directe omgeving van het terrein staan
veel andere boomsoorten, waardoor men verwacht dat biodiversiteit op dit
terrein vanzelf zal ontstaan.
Midden op het terrein is een grote eik blijven staan, en ook een dode boomstam,
die weer belangrijk is voor allerlei insecten en schimmels en vogelsoorten.
Een leuke en nuttige ochtend! Leuk voor de kinderen, en geweldig voor het bos,
dat er weer een vitale plek vol jonge dennen is ontstaan!
Hartelijk dank voor de uitnodiging en succes met jullie werk!
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OVERZICHT VAN TERUGGEMELDE GERINGDE
VOGELS UIT DE REGIO

RINGGEGEVENS
Ringnr.
Ringdatum

R Soort

Gsl. Leeftijd

Plaats

Referentie

6107696 28-05-04 3 Buizerd

O

5400128 31-05-07 3 Kerkuil

O
O

BF 80886 24-05-19 2 Bonvli

O

Rouveen, nest in els.
J. Mijneer
IJhorst, Vleddersweg
Kast KU 096 Hulsbergen
IJhorst, Carstenbos
Nk
027 - 0059
BWS, vak 56 Nk. 023 1515
BWS, vak 33 Nk. 008
1385
BSW, vak 35 Nk. 022 0990

Klaas
Harink
Jan Huls

BF 79913 30-05-17 5 Bonvli

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

BF 79504 08-05-17 5 Zwarte mees M

2 kj. Levend los
door ringer

BWS, vak 59 Nk. 006 1333

Thijs Tuin

BB 08979 18-05-15 5 Zwarte mees M

> 1 kj Levend
los door ringer

BWS, vak 30 Nk. 010 0242

Evert
Rolleman

BE 06035 20-05-15 5 Zwarte mees V

> 1 kj Levend
los door ringer

BWS, vak 24 Nk. 106 1285

Eric
Dominé cs

BB 05534 12-06-14 2 Zwarte mees O

Nestjong, niet
vliegvlug
> 1 kj Levend
los door ringer

BWS, vak 26 Nk 021 1177
BWS, vak 28 Nk 106 1252

Klaas
Koobs
Paul Siepel

BF 80468 17-05-18 5 Zwarte mees M

> 1 kj Levend
los door ringer

BWS, vak 24 Nk. 106 1300

Harry van
Wijk

BF 79376 27-06-16 5 Zwarte mees O

Nestjong, niet
vliegvlug
> 1 kj Levend
los door ringer

BWS, vak 53 Nk.021 1169
BWS, vak 19 Nk. 052 0689

Klaas
Koobs
Klaas
Visscher

BH 97039 22-05-18 5 Zwarte mees O
BF 79559 12-05-17 5 Zwarte mees M

BF 79609 16-05-17 2 Zwarte mees V

BB 09000 19-05-15 5 Zwarte mees M
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Harm
Bloemhof
Jacob
Mussche
Jan Compagner
Witte /
Timmer

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
11-04-19 P V
12-06-19 P O
07-05-16 P O
29-06-19 P O
13-05-19 2 V
29-06-18 5 M

Dood, > week
vergiftigd
Levend, los door
niet ringer
Lag dood op
oprit
Dood,
<1
week
> 1 kj Levend los
door ringer
> 2 kj Levend los
door ringer

Plaats

Referentie

Spaarndam,
Kerkweg 32
Haskerhorne,
Bosweg 1
IJhorst, van
Wijngaardenstr 50
IJhorst, Heerenweg
18a
BWS, vak 46 Nk.
018 - 1062
BWS, vak 35 Nk
022 - 0990

P. de Jong

Roelof Jan
Koops
Vrouk Muller

0,4

61

707

1 266

36

Klaas Huls

0,4 207

356

Albert Huls

0,1 270

413

Thijs Tuin

0,1 314

415

Egbert Tuin

0,3 305

1133

25-06-18 5 M

> 2 kj Levend los BWS, vak 21
door ringer
007 - 0163

25-06-18 5 V

> 2 kj Levend los BWS, vak 24
door ringer
106 - 1293

Nk.

Harry van Wijk

25-06-18 5 M

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

Nk.
Nk.

24-06-18 5 V

16

1131

Harry van Wijk

0,4 322

1473

Harry van Wijk

0,3

21

404

0

0

38

0,3 279

727

24-06-18 5 M

> 1 kj Levend los BWS, vak 24 Nk.
door ringer
106 - 1300

Harry van Wijk

24-06-18 5 M

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

Nk.

Thijs Tuin

Nk.

Eric Dominé cs

24-05-18 5 M

BWS, vak 52
006 - 1335
BWS, vak 19
052 - 0689

77

43 136

> 2 kj Levend los BWS, vak 59
door ringer
006 - 1302

Nk.

103

T. Sjepke

27-06-18 5 M

BWS, vak 24
106 - 1293
BWS, vak 24
106 - 1300

Nk.

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

0

0

90

1100
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12
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JAARMARKT STAPHORST 2019.
Ook dit jaar was de Natuurbeschermingsvereniging present op de jaarmarkt in
Staphorst. Het was enorm druk, mooi weer, en ook bij onze kraam was genoeg
belangstelling. Er zijn wat nieuwe leden gemaakt, petjes, T-shirts en nestkastjes
verkocht en ook was er veel belangstelling voor de tasjes en het gratis pakje
bloemenzaad.
En, niet onbelangrijk, we hebben veel mensen gesproken en ons gezicht als
vereniging weer duidelijk laten zien!

Clarien Cornelisse
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ZATERDAGMORGENWANDELING
Op 18 mei dit jaar was er weer een wandeling in de boswachterij Staphorst.
Onze dochter Dian en onze kleindochter van 8, Zoë, liepen deze keer ook mee.
Zoë mocht van Janny foto’s maken van dingen die wij onderweg tegenkwamen.
Dat deed zij verassend goed. Zij blijkt een natuurtalent te zijn. De foto’s zijn
gemaakt op de voormalige paardenweide. Hier werd het werkpaard van
Staatsbosbeheer na het werk in de wei gedaan. Opvallend is, dat daar nog
Blauwe lupines voorkomen. Lupines zijn bij de ontginning van de heidevelden
in de jaren ‘30 ingezaaid met als doel stikstof in de grond te brengen. Aan de
wortels maken de vlinderbloemigen, waartoe de lupine behoort,
stikstofknolletjes aan. Hierbij foto’s die zij gemaakt heeft. Op drie foto’s zijn ook
diertjes te zien.
Foto’s bij dit artikel: Zoë Peelen
Blauwe lupine:

Bessenschildwantsen:
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Bessenschildwants:

Bloedcicade:

Fijnsparkegel:

Dennenappel en Haarmos:

Jan en Janny Paasman
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EEN BIJZONDERE WAARNEMING IN DE VLEDDERS
Dit jaar zijn we met de
plantenwerkgroep
in
de
Vledders bij IJhorst geweest.
Op 1 augustus kwamen wij
een bijzondere spin tegen.
Het blijkt de Wespspin te zijn.
Zie foto:

Foto: Jan Paasman

Toen we wat verder naar
beneden keken, zagen
wij zijn prooi in het
typische web. In dit geval
de Moerassprinkhaan,
herkenbaar aan zijn rode
dijen. Van die soort
komen daar heel veel
exemplaren voor. Zie
foto:

Jan Paasman

Foto: Jan Paasman
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WANDELING MET GALLEN ALS THEMA
Op zaterdagochtend 7 september jl. kwamen acht natuurliefhebbers samen bij
de werkschuur van Staatsbosbeheer in de Zwarte Dennen. De
zaterdagochtendwandeling, die door de Natuurbeschermingsvereniging wordt
georganiseerd, stond vandaag in het teken van plantengallen. Onder leiding
van Roelof Jan Koops, die afgelopen maandag een lezing over plantengallen
heeft gehouden, hebben we een korte wandeling gemaakt in het bos rondom
de werkschuur. De eerste gallen kwamen we tegen op de verharding rond de
werkschuur. Het waren knoppergallen, die vanuit het napje van de eikel groeien.
De Britse natuurfilmer David Attenborough laat de ontwikkeling van deze gal
mooi zien in dit filmpje: Oak tree and wasp eggs - Life in the Undergrowth - BBC
Attenborough
Galappeltjes en satijnenknoopjesgal en gesteelde knopgal

Vanaf de werkschuur hebben we een groot deel van de rodepaaltjesroute
gevolgd en hebben we de bladeren van eik en beuk eens nader bekeken.
Vooral op de onderkant van de eikenbladeren kwamen we veel gallen tegen
met namen als lensgal, plaatsjesgal en galappeltje (waar vroeger ook wel eens
inkt van werd gemaakt). Deze gallen worden gemaakt door een heel klein
wespje. Ook op beuk kwamen we twee gallen tegen, maar deze worden
gemaakt door galmuggen. Een niet algemeen voorkomende gal is die van de
gesteelde knopgalwesp (zie afbeelding). Verder kwamen we nog gallen tegen
op lijsterbes, veroorzaakt door een roest en op de stengels van de
braam/framboos kwamen we eenzijdige verdikkingen tegen van de stengel.
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Deze wordt veroorzaakt door frambozentakgalmug. Gallen komen ook voor op
veel kruidachtige planten, maar deze waren op de wandeling maar spaarzaam
aanwezig.
Na de wandeling hebben we nog even een kopje koffie gedronken met koek en
konden de deelnemers de handige veldgids van Roelof Jan voor een speciale
aanbieding kopen.

LANDELIJKE UILENDAG
Op zaterdag 12 oktober organiseren Stichting Kerkuilen Werkgroep Nederland,
STONE en de Oehoe werkgroep Nederland, weer de landelijke uilendag.
Locatie Schouwburg Ogterop, Zuideinde 70 te Meppel.
Aanvang 10.00 uur. De toegang is gratis. Dagvoorzitter is Robert Kwak van
Vogelbescherming Nederland.
Het programma is nog niet definitief, maar er wordt door inleiders van de
verschillende uilenwerkgroepen aandacht besteed aan de steenuil, de kerkuil,
de oehoe, de bosuil en de velduil. De dag wordt afgesloten met een
beeldpresentatie over Scandinavische uilen en beelden van inheemse
soorten.
Iedereen met belangstelling voor uilen, zoals leden van de uilenwerkgroepen,
leden van vogelwerkgroepen en nestkasthouders, is van harte welkom.
In de middagpauze is er gelegenheid een bezoek te brengen aan de
standhouders met boeken, voorlichtingsmateriaal etc.
Zodra het programma definitief is, wordt het gepubliceerd op de website van de
uilenwerkgroepen o.a. op www.steenuil.nl en op www.kerkuil.com.
We hopen u op de landelijke uilendag te kunnen begroeten.
Wied Hendrix namens de uilenwerkgroepen.
whendrix@kickxl.nl
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UITNODIGING
VOOR DE OVERIJSSELSE VOGELAARSDAG
op 9 november 2019.
Het leek er even op dat de door onze vereniging georganiseerde Overijsselse
Vogelaarsdag van 2017 in de Natuurboerderij Weidevol in de Barsbeker
Binnenpolder de laatste in een serie van 17 zou zijn.
Toen Gerrit Gerritsen en Peter van der Akker aankondigden dat het inmiddels
bekende boekje ‘Vogels in Overijssel’ in 2018 niet meer zou verschijnen, bleef
ook het organiseren van de Overijsselse Vogelaarsdag voor datzelfde jaar
achterwege. En hoewel het presenteren van ‘Vogels in Overijssel’ ieder jaar
weer een hoogtepunt was voor de vogelaars in Overijssel, kan het volgens ons
niet zo zijn dat met het niet meer verschijnen hiervan er tevens een eind komt
aan de traditie van de Overijsselse Vogelaarsdag!
Daarom hebben wij het initiatief genomen om voor 2019 de Overijsselse
Vogelaarsdag te organiseren. Een gelegenheid om andere vogelaars uit
Overijssel te ontmoeten en bij de mysterybird-wedstrijd de bokaal voor ‘De
beste vogelaar in Overijssel 2019’ in de wacht te slepen.
Het programma is nog niet compleet, maar voor de volgende lezingen moet u
zeker naar Hardenberg komen:
• Resultaten wulpenonderzoek in West-Overijssel (Gerrit Gerritsen)
• Overijssels vogelen (Mark Zekhuis)
• Typische broedvogels van Overijssel (Peter van den Akker en Ronny
Hullegie)
• Steppekiekendief (Ben Koks)
• Verhaal over de maatregelen voor de Patrijs (Frans van Alebeek)
Noteer daarom de datum van 9 november alvast in je agenda en geef je op bij
Greetje Kroonenburg-Kolk die voor ons de aanmeldingen wil verzorgen
(penningmeester@nbvijs.nl).
Plaats van handeling is camping de Zandstuve, Grote Belterweg 3, 7794 RA
Rheeze (Hardenberg).
Johan Poffers
Arnold Lassche
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REDDINGSOPERATIE
Vrijdag 6 september werden wij gebeld door Greetje Kroonenburg. Zij was er
door deelnemers aan de kunstroute op geattendeerd, dat er in de visfuik bij de
aalstal in de Reest een vogel rond vloog. Het dier kon op geen enkele
mogelijkheid ontsnappen. De fuik hing boven het water en zodoende kon de
vogel via de achterkant naar binnen vliegen
We zijn gelijk naar de plek des onheils gereden en er bleek inderdaad een vogel
in de fuik rond te fladderen, die wel wat op een kwikstaart leek.
Nadat Jaap de boel had bestudeerd om zonder nat pak de vogel te kunnen
bevrijden, heeft hij de touwen waarmee de fuik was bevestigd, los gemaakt.
Hierna kon de fuik gedeeltelijk op de wal getrokken worden.
Het was toen een kleine moeite de vogel te bevrijden. Toen we de vogel nog
eens goed konden bekijken bleek het om een jonge grote gele kwikstaart te
gaan. Onder luid gekwetter vloog de vogel de vrijheid tegemoet.
Jaap Padding
Harry van Wijk
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NATUURREIS NAAR KRAKAU EN OMSTREKEN
De werkgroep Natuurreizen is bezig met een natuurreis naar Krakau en
omstreken in Zuid-Polen. Deze reis is van donderdag 14 tot en met zaterdag 23
mei 2020.
Mogelijke excursies zouden kunnen zijn: bezoek aan Krakau (centrum, joodse
wijk, zoutmijn), Auschwitz-Birkenau, Nationaal Park Ojcow, Landschapspark
Bielany-Tyniec, met een vlot de rivier Dunajec af in Nationaal Park Pieniny.
Wanneer u interesse heeft in deze reis, dan kunt u zich als belangstellende
opgeven bij de coördinator: Jan Vos, Lankhorsterweg 5a, 7951 PM Staphorst,
tel.: 0522-441858, e-mail: natuurreizen@nbvijs.nl. U wordt dan op de hoogte
gehouden van de verdere ontwikkelingen van deze reis.
Jan Vos, coördinator
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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:
7 november
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