
 

Verslag van de ledencontactvergadering, gehouden op maandag 5 

september 2016 bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42, Punthorst 
 

Aanwezig: 23 personen        

Afwezig met kennisgeving: G. van den Berg, J. Niehoff, E. Rolleman 

 

 

1). Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, speciaal de 

spreker van vanavond, de heer Geert Drogt die een lezing verzorgt over de natuur op 

Lesbos, en voor A. Kini en M. Beltman. Die ons wat willen vertellen over wandelen met 

bejaarden. 

  

 

2). Mededelingen:  

Er zijn geen mededelingen. 

 

3).  Ingekomen stukken: 

Folders over het vlinderommetje 

Tijdschrift en activiteitenagenda van Het Drents Landschap 

Jaarverslag 2015 van De Lokkerij 

Puur Natuur 

Geaflecht 

Uitnodiging voor de tentoonstelling “Gekleurd water” van Jan Krikke 

 

4). Verslag d.d. 9 mei 2016: 

Is voorgelezen, geen opmerkingen. De spreker van de ledencontactavond van december 

wordt Arnold Lassche, omdat hij niet kan in februari 2017. 

 

5). Wandelen met bejaarden: 
 

Moniek Beltman vertelt over een nieuw project. Locatie de Berghorst van Het Zand werkt 

daarin samen met Natuur en Milieu Overijssel en IVN. De komende 2 jaar wordt 1 x per 

maand met een aantal inwoners van de Berghorst  een wandeling in de natuur in de 

omgeving van de Berghorst gedaan. Daarvoor is men op zoek naar vrijwilligers die mee 

gaan met de wandelingen en ideeën kunnen aandragen voor wandelingen en eventueel 

activiteiten. Er is € 25 beschikbaar voor een vrijwilliger per wandeling als 

onkostenvergoeding. 

 

Harm Bloemhof en Jan Vos gaan met de gemeente praten in verband met het verzoek van 

de gemeente om nog ergens nestkastjes op te hangen. Misschien kan dit in het Notarisbosje 

in de buurt van De Berghorst. Moniek levert een tekst aan over dit project voor de 

Scharrelaar.  

 

6). Werkgroepen: 

 

Jeugd: 

8 oktober speurtocht met broodjes bakken om 13:30 bij inforuimte SBB 

 

Heidezuivering: op 15 oktober 

 

Planten: 

Is de hele zomer op pad geweest en gaat a.s. donderdag naar De Vledders op zoek naar 

Parnassia en daarna naar de Koolhaar. 

 

 

Nestkasten: 



Graag de lijsten voor 1 oktober inleveren. Verder geeft |Harry aan dat er door SBB veel 

bomen zijn geveld en dat er veel schade is aan nestkastjes. Jammer dat er niet even vooraf 

overlegd is. 

 

Ringwerk: 

Harry en Jan zijn 6 augustus naar het vogelringstation Zwartemeer geweest en hopen op 

deze dag hun vergunning voor het ringen weer verlengd te hebben. 

 

Projecten: 

Geen bijzonderheden. 

Wel is bij Dickninge nog bloemenmengsel ingezaaid tussen de muren. 

 

Roofvogels: 

Het seizoen is ongeveer voorbij. Jan Dunnink vertelt nog over de excursie naar de 

kraanvogels in Duitsland. Op 22 oktober wordt er om 8 uur vertrokken vanaf het marktplein 

in Staphorst. Het kraanvogelgebied is op163 km afstand. Na het bekijken van de 

kraanvogels nog koffiedrinken en wandelen. Vorig jaar zijn er 6000 kraanvogels geteld. Op 

de terugweg ergens wat eten en om 21:00 uur is iedereen weer terug. 

 

Redactie: 

Kopij inleveren kan nog tot eind van de week. 

 

Natuurreis: 

De volgende natuurreis staat op het programma voor de week van Hemelvaartsdag in 2018. 

 

Overige werkgroepen geen bijzonderheden. 

 

6). Wat komen gaat: 

09-09-2016  Gastles en 1e heidezuivering met de CNS.  

10-09-2016  Vrijwilligersuitje Zalk.  

16-09-2016  Gastles en 2e heidezuivering met de CNS.  

03-10-2016  LCV met een presentatie door Evert Jan Woudsma over Noord-Holland. 

15-10-2016  Heidezuivering.  

05-11-2016  Landelijke natuurwerkdag. 

07-11-2016 LCV met een presentatie door Marc Schils: Geluidsopnamen amfibieën 

LCV met een presentatie door Arnold Lassche. 

05-12-2016  LCV met een presentatie door Staatsbosbeheer (onder voorbehoud). 

02-01-2017   LCV met een presentatie door Jan van Marle (onder voorbehoud). 

06-02-2017  LCV  

06-03-2017  LCV receptie 60-jarig bestaan in zaal “Spoorzicht”. 

03-04-2017  LCV Algemene ledenvergadering. 

05-06-2017 (2e Pinksterdag) Fietstocht plus Natuur Beleefdag in boswachterij 

Staphorst bij de Zwarte Dennen. 

 

7). Rondvraag:  

5 juni 2017 (2e pinksterdag) wordt door de vereniging een Natuur Beleefdag georganiseerd 

bij de Zwarte Dennen in combinatie met de jaarlijkse fietstocht. Hiervoor zijn nog veel 

helpende handen nodig. Ook wordt aan de verschillende werkgroepen gevraagd om aan de 

jubileumcommissie aan te geven met welke activiteiten zij op deze dag een kraampje willen 

bemensen. Dit wil de jubileumcommissie graag vast weten ivm het voorbereiden van de dag 

en overige activiteiten. 

 

A.s. vrijdag ( 9 september) start de heidezuivering voor kinderen om 13:00 uur. Kruising 

Vijverweg en Kievitshaarweg. Hulp voor begeleiding is welkom. 

 

Geert Drogt heeft nog foto’s van Blaauw en stuurt deze foto’s aan ons toe. 

 

Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar Knoflookpadden bij de Zwarte Dennen door 2 

stagiaires van Toegepaste Biologie in Almere.  



 

8). Sluiting: 

Na Geert Drogt te hebben bedankt voor de mooie lezing over Lesbos sluit de voorzitter de 

vergadering en wenst iedereen wel thuis. 

 

Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 3 oktober 2016. 

 

 

De voorzitter Jan Vos   De notulist Mirjam Fagel 


