
 

 

Verslag van de ledencontactvergadering gehouden op maandag 6 februari 2012 bij KroKo 

Multipunt, Heerenweg  42 te IJhorst. 

 

Aanwezig : 35 personen. 

 

Met kennisgeving afwezig: W. Wouda, P. van de Berg, K. Compagner 

 

 

Voor de vergadering worden er foto’s gemaakt door de pers, in verband met het 

jubileumboek, dat aan burgemeester Alssema aangeboden gaat worden. 

 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom Symen Deuzeman van 

SOVON, die het gedeelte na de pauze zal verzorgen. 

Ook is er een bijzonder woord van welkom voor de burgemeester. 

De voorzitter geeft een korte terugblik op de manier hoe het boek tot stand is gekomen en hoe 

het kan dat dit bijna 5 jaar na het jubileum toch nog gerealiseerd werd.  

Het boek is tot stand gekomen met subsidie van de Rabobank en Landschap Overijssel. 

Verder is er door mensen binnen de vereniging veel werk verzet om dit doel te realiseren. 

Daarna wordt het boek aangeboden aan burgemeester Alssema, die vervolgens het woord 

neemt. 

De heer Alssema refereert aan de gezellige bijeenkomst, die gehouden werd op 6 maart 2007 

naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de vereniging. Meestal gebeurt het, dat er tijdens 

zo’n jubileum een boek wordt gepresenteerd, maar onze vereniging onderscheidt zich volgens 

de heer Alssema door dit bijna 5 jaar later te doen.  

De heer Alssema vindt dat onze vereniging met 800 leden een behoorlijk draagvlak in de 

samenleving heeft. De vereniging is breed bezig en zet zich in voor plant en dier en er zijn 

ook behoorlijk veel activiteiten voor en met de jeugd. Met name worden de doe- en kijkdagen 

genoemd. Volgens de heer Alssema is er toekomst en zo werk je hier aan, want wie de jeugd 

heeft, heeft de toekomst. 

Verder worden de diverse werkgroepen benoemd met hun bijbehorende werkzaamheden. De 

burgemeester vindt het van groot belang dat er wordt opgekomen voor de natuur; de natuur 

kan niet voor zichzelf opkomen.  

Ook het verenigingsblad de Scharrelaar wordt met belangstelling gelezen. Wees een 

waakhond voor de natuur en ga zo door, aldus de heer Alssema. 

Tijdens de koffie worden we door het echtpaar Kronenburg getrakteerd op lekkers bij de 

koffie, in verband met de geboorte van het jubileumboek. 

 

Mededelingen : op 07-02-2012 is er een bijeenkomst van Landschap Drenthe over de  

  IJsvogel/Bijeneter/Oeverzwaluw, in verband met de aan te leggen wand. 

  Er is contact geweest met Dickninge, omdat er veel beukenbomen zouden  

  verdwijnen en minder eikenbomen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Ingekomen stukken: 

- Provincie Overijssel   - De vrijwilliger winter 22011/2012 

     - overal Overijssel cultuurdeelname 

- KNNV    - De Noordwesthoek nr1 2012 

- nat.besch.ver Gorredijk  - Geaflecht nr 4 2011 

- Nat.werkgr. de Reest  - Reestinfo dec. 2011 

- Ver.nat.en mil.de Vechtstreek - Meander  nr 4 2011 

- Steunpunt vrijw.Staphorst  - nieuwsbrief 18 

- Het Drentse Landschap  - nr 72 december 2011 

 

Notulen:  

Harm  Bloemhof zegt dat het te voorbarig is gesteld in de vorige notulen dat de strook langs 

de A 28 landschappelijk gaat worden ingericht, ook de Heer Alssema heeft hier niet direct een 

antwoordt op. 

Hr. Alssema vraagt hoe het is gesteld met het bijeenbestand? 

De voorzitter vertelt dat het aantal wel terugloopt vorig jaar zelfs met 40 % , even afwachten 

tot na de vorst periode. Toch komen er ook weer nieuwe imkers bij. 

 

Werkgroepen: 

Jeugd:      Op de bijeenkomst van januari waren 30 kinderen aanwezig. Afgelopen zaterdag    

       was er echter niemand , er zou wat over vlinders vertelt worden.  

 

Planten :   
Op 25 januari hebben wij weer alle bloeiende planten/struiken/bomen genoteerd die nog of al 

bloeien op Dickninge. Dank zij het toen nog zachte weer waren dat maar liefst 14 soorten, 

waaronder de Bosanemoon. 

Op woensdag 8 februari gaan wij dat weer herhalen. 

Plaats van samenkomst: bij het witte hek op Dickninge om 10.00 uur. 

Op zaterdag 18 februari viert de Werkgroep Florakartering Drenthe haar 30 jarig bestaan.  
 

 Helaas ik kan de mail van Jan Paasman niet openen. 

 

Nestkasten: er wordt hard gewerkt aan bescherming voor de nestkasten. 

 

Roofvogels: zijn hongerig, Jan Dunnink heeft een foto gemaakt van een havik, deze was  

        hongerig. Willem Smid heeft een foto gemaakt van een buizerd. 

 

Weidevogels: Volgens de mail van de Hr. Wouda zijn er alleen wat ganzen waar te nemen. 

 

Vlinders en Zoogdieren  geen bijzonderheden. 

 

 

 

 

 

 



R. O.: Er zouden veel verzoeken binnenkomen bij de gemeente om de hoge populieren  

aan de Poeleweg te verwijderen. De gemeente meldt dit aan de natuurvereniging, 

er is hier geen kapvergunning voor nodig en gezien het vele dode hout wat verwijderd  

moet worden , denkt men hier positief op te gaan reageren.  

Uiteraard worden er in de toekomst weer nieuwe bomen geplant maar geen populieren.  

Volgens J.Polman zouden er al veel gerooid zijn. 

 

Redactie; over 14 dagen is de scharrelaar klaar, dit is nu bij de drukker. 

 

Natuurreizen: er 24 deelnemers aangemeld voor de reis die in mei zal zijn.  

 

Wat komen gaat: 

23-02-2012  Coordinatorenoverleg  

05-03-2012  LCV  natuurontwikkeling roebolghoek Pieter v.d. Berg of bomen over bomen. 

                     Evert Rolleman 

12-03-2012  Vergadering Nestkast controleurs 

17-03-2012  Schoonmaakdag aftrap dhr.Alssema 

02-04-2012  LCV  Lezing zoogdier van het jaar? 

05-05-2012  Vrijwilligersreisje 

07-05-2012  LCV  Lezing plant van het jaar?/ Lezing Jan Visser? 

12-05-2012 – 19-05-2012  Natuurreis naar Nationaal Park Oder-Warta in West-Polen 

04-06-2012   Veldexcursie bij biologische kwekerij de Zonnehorst. 

22-09-2012 1
e
 Heidezuivering 

13-10-2012  2
e
 Heidezuivering 

05-11-2012   LCV  Lezing over kerkuilen.  Johan de Jong 

 

Rondvraag: 

Jaap Padding vraagt of er naar aanleiding van het weer bijgevoederd gaat worden? 

Met name zwanen en eenden hebben het moeilijk, een vogel verliest 10% van het gewicht met 

dit weer.[vorst en sneeuw]. 

Vrouwkje Muller vraagt of er verschil zit in het voeder van de mezenbollen als deze in 

verschillende net kleuren worden aangeboden, het blijft onbeantwoord. 

Harm Bloemhof meldt dat dit weer ook voordelen heeft, er kunnen nu onder de bruggen 

nestkasten worden aangebracht. Anders is hier heel moeilijk bij te komen. 

Willem de Weerd meldt dat in 1972 de eerste heidezuivering was. 

Daarna volgt er een discussie over het afbranden van de heide. 

 

Het jubileumboek kost 12.50 euro meldt de voorzitter, waarna het officiële gedeelte van de 

vergadering wordt gesloten. 

 

Na de pauze vertelt de heer Symen Deuzeman ons een aantal wetenswaardigheden over 

grauwe klawier en klapekster. 

 

 

De tweede secretaris  Geertje Zwiers.                    De voorzitter Jan Vos. 

   


