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Natuurbeschermingsvereniging “IJhorst-Staphorst e.o.” vierde afgelopen maandag 6 maart haar 60-jarig jubileum 

met een feestelijke jubileumavond bij zaal Spoorzicht. 

Na de inloop met een traktatie in de vorm van een mini Staphorster rol met het logo van de vereniging kon de 

ceremoniemeester Arnold Lassche zo’n 175 belangstellenden welkom heten. De 1e activiteit die op het programma 

stond was de prijsuitreiking van de kleur- en gedichtenwedstrijd. Door de jury zijn 9 kleurplaten en 6 gedichten 

uitgekozen die een prijs verdienden. De volgende kinderen mochten een prijs in ontvangst nemen: 

Prijswinnaars kleurplaten Groep 1/2 allen 1e prijs ! 
 

 
meisje/jongen?  

Kyan Schra 
 

Berkenhorst  j  

Zara Oldeman 
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 m    

Thirza Kuiper 
 

Maarten Luther  m    

     Prijswinnaars kleurplaten Groep 3 allen 1e prijs ! 
  Ismay Simonyan 

 
Berkenhorst  j  

Janick Kisteman 
 

Pr. Maurits  j  

Gaith Shammoot 
 

Berkenhorst  j  

     Prijswinnaarskleurplaten Groep 4/5 
    1e Kristan Hulst 
 

Willem Alexander  j  

2e Leandra Stens 
 

Willem Alexander  m  

3e Jelle Groeneveld 
 

CNS 
 

 j  

     Prijswinnaars gedichten Groep 6 
    1e Makyntha Dunnink 
 

Berkenhorst  m  

2e Jurgen Stens 
 

Willem Alexander  j  

3e Steven Compagner 
 

Willem de Zwijger  j  

     Prijswinnaars gedichten Groep 7/8 
    1e Daniël Mussche 
 

Harmen Doornveld  j  

2e Margreet Krale 
 

Harmen Doornveld  m  

3e Mariët Kuiper 
 

Willem de Zwijger  m  
 

 Naast een passend natuurcadeau ontvingen alle kinderen een mooie tas, sleutelhanger en pet met het logo van de 

vereniging. Ook zat er nog een envelop in de tas met het verenigingsblad, de zwarte mezenroute, een waardebon 

voor een jaar lidmaatschap en een “vraagmaarraakhalfuurtje” met boswachter Arjan Postma.  

Deze bekende boswachter is aanwezig op de Natuur Beleefdag op 2e Pinksterdag (5 juni). 

De winnende gedichten werden door de makers zelf voorgedragen wat veel lof oogstte in de zaal. 

Heel bijzonder was dat van iedere basisschool, die spontaan had meegewerkt aan deze activiteit, ook één of meer 

kinderen in de prijzen zijn gevallen.  
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Aansluitend was het de beurt aan wethouder Jaspers Faijer om de vereniging te feliciteren met het jubileum. Hij 

vertelde nog een mooie anekdote over het ontstaan van de vereniging, hoe de burgemeester het voor elkaar kreeg 

dat alle aanwezigen (ruim 70!) direct lid werden van de vereniging (in 1957). 

Daarna was het de eer aan de voorzitter om de 4 leden van het 1e uur en een 14-tal mensen die al vele jaren veel 

voor de vereniging betekenen in het zonnetje te zetten. Deze vrijwilligers ontvingen een Giclee van een Zwarte Mees, 

geschilderd door Maarten ’t Hart. Uiteraard was er ook nog een klein bloemetje voor de gouden zwarte meesdragers 

van de vereniging.  Daarna werd de voorzitter zelf verrast, de vice-voorzitter overhandigde hem de oorkonde en zijn 

vrouw Anneke speldde hem de Gouden Zwarte Mees op voor zijn jarenlange inzet binnen de vereniging. 

Na een kleine pauze werd een gedicht over de Reest voorgedragen door Ria Westerhuis. Door Herman Brink van 

Staatsbosbeheer  werd verteld over de samenwerking met de vereniging en de activiteiten t.a.v. een blijvende 

fietsroute waarvoor ook een cheque werd aangeboden.  

Gerard v.d. Berg zou een uiteenzetting geven over de oprichting en werkzaamheden van de jeugdwerkgroep “Weer 

of geen weer”, maar hij was helaas ziek. De hoofdgastspreker van de avond, de heer Jacob van Olst, directeur van 

Landschap Overijssel nam ons mee op een trip door het prachtige landschap en hield ondertussen ook nog een quiz 

waarbij hij verrast werd door het hoge kennisniveau van onze vereniging, een mooi opsteker voor onze werkgroepen. 

Bij het vertrek ontvingen alle (175) aanwezigen een mooie sleutelhanger met het logo van de vereniging en kon de 

organisatie terugkijken op een zeer geslaagde jubileumviering. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in het werk van de vereniging, kom dan naar de Natuur Beleefdag, op maandag 5 juni (2e 

Pinksterdag) in de boswachterij Staphorst. De jaarlijkse fietstocht krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje door de 

opening door burgemeester Segers van de gemeente Staphorst. Rondom de recreatievijver de Zwarte Dennen zijn tal 

van activiteiten voor jong en oud. De verschillende werkgroepen van de vereniging presenteren zich en organiseren 

diverse activiteiten maar ook diverse natuurorganisaties zullen aanwezig zijn en activiteiten aanbieden. 

Naast onze regionale boswachters zal ook de landelijk bekende boswachter Arjan Postma aanwezig zijn. 

Kortom, de vereniging zal laten zien dat we wonen en leven in een supermooi natuurgebied en dat het zeker waard is 

om ons als Natuurbeschermingsvereniging voor in te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

  


