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Voorwoord

Dit is alweer het kerstnummer van 2005. De redactie heeft ook dit jaar weer 
geprobeerd een zo interessant mogelijke scharrelaar bij u in de bus te krijgen. 
Dat is volgens mij ook wel weer gelukt maar ik denk dat ik wel namens de 
 redactie kan vragen om meer kopij b.v. interessante natuur belevenissen. 

Zoals je op de agenda kunt zien, hebben we voor Ok v.d. Leij, die aftredend is 
en het afgelopen jaar zijn functie al heeft overgedragen aan Klaas Compagner, 
een nieuwe bestuurskandidaat gevonden. Dit is Geertje Zwiers, woonachtig 
in Ruinerwold. Geertje is een kleine 4 jaar lid van onze vereniging. Ze bezoekt 
regelmatig onze contactavonden, zodat ze geen onbekende in de vereniging 
is. Wij hopen dan ook dat ze na de jaarvergadering zich goed kan gaan thuis 
voelen in het bestuur. De informatie voor de jaarvergadering is op deze manier 
over 2 scharrelaars verdeeld zodat je nu ook het verslag van vorig jaar alvast 
kan lezen. In de volgende scharrelaar zal dan het jaarverslag en een kort 
verslag van de penningmeester komen. 

Dan rest me nog zo aan het eind van het jaar, iedereen te bedanken voor de 
inzet van het afgelopen jaar. Misschien is er nog wel meer inzet in de toe-
komst nodig, want de bedreigingen voor de natuur zijn er vele, luchtvervuiling, 
spoorlijn ??? enz. Zo door mijmerend is het natuurlijk duidelijk dat de natuur 
een prachtige hobby is, maar dat het denk ik nog belangrijker en ook een 
plicht voor ons is, om er zuinig mee om te gaan. Dus dat we er niet alleen 
zijn met die activiteiten die we mooi vinden, maar dat we vooral ook moeten 
denken aan het beschermen van de natuur en aan de jeugd door die te laten 
zien hoe geweldig de natuur is. Ik denk dan ook hoe meer je van de natuur 
geniet hoe groter de kans is dat je beschermer wordt. 

Verder wil ik iedereen het beste wensen voor het komende jaar en tot ziens 
op de contactavonden.

J. Vos
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02-0�-2006  Ledencontactvergadering in Pannekoekhuis Beugelen. 
Nieuwjaarsreceptie, spreker nog niet bekend.

06-02-2006  Ledencontactvergadering in Pannekoekhuis Beugelen. Na 
de pauze lezing  van Chris Pit met als onderwerp: “Met Pit 
op pad door het land van Bart”

27-02-2006  Vergadering werkgroep Ruimtelijke Ordening in Schuur 
S.B.B., aanvang 20.00 uur.

06-03-2006  Jaarvergadering in Pannekoekhuis Beugelen, aanvang 20.00 
uur. Als de tijd het toelaat na de pauze film van J. Paas-
man.

03-04-2006  Ledencontactvergadering in Pannekoekhuis Beugelen. Na de 
pauze lezing  van Gerlof de Roos over de Falklandeilanden.

0�-05-2006  Ledencontactvergadering in Pannekoekhuis Beugelen. Na 
de pauze lezing  van Henk Teunissen.

20-27-05-2006  Natuurreis Noord-Polen. Informatie bij de werkgroep.
�2-06-2006  Ledencontactvergadering in de werkschuur Bid en Werk. Na 

de pauze excursie door staatsbosbeheer.

JEUGdAGENdA 

2006:
�4 januari nieuwjaarsbijeenkomst met o.a. dia’s van het jaar 2005
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AlGEmENE lEdENVErGAdEriNG d.d. 6 mAArt 2006

A G E N D A

�. Opening.
2. Ingekomen stukken. 
3. Notulen van de l.c.v. d.d. 6 februari 2006.
4. Notulen alg. ledenvergadering d.d. 7 maart 2005. (zie Scharrelaar)
5. Mededelingen.
6. Jaarverslag secretaris. (zie Scharrelaar)
7. Jaarverslag penningmeester. (zie Scharrelaar)
8. Verslag kascommissie. (Klaas Dozeman en Albert van Elp)
9.  Benoeming lid kascommissie. Klaas Dozeman is aftredend. Het bestuur 

stelt voor om Jan Compagner te benoemen. Benoeming reservelid 
kascommissie.(was Jan Compagner)

�0. Vaststelling contributie 2007. 
��. Bestuursverkiezing:
  Ok v.d. Leij, Jan Vos en Harry van Wijk zijn periodiek aftredend. Ok van 

der Leij stelt zich niet voor een volgende periode herkiesbaar. In zijn plaats 
wordt door het bestuur Geertje Zwiers voorgedragen. Jan Vos en Harry 
van Wijk stellen zich nog wel voor een volgende periode beschikbaar.

  Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich uiterlijk tot �4 dagen voor aan-
vang van de algemene ledenvergadering aanmelden bij het bestuur.

�2. Pauze

�3. Werkgroepen
�4. Wat komen gaat/plannen 2006
�5. Rondvraag
�6.  Video van de fam. Paasman  over hun reis naar Tsjechië. (indien de tijd 

dit toelaat).
�7. Sluiting
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VErslAG VAN dE AlGEmENE lEdENVErGAdEriNG,  
GEhoUdEN op mAANdAG 7 mAArt 2005  
iN pANNEkoEkENhUis BEUGElEN tE stAphorst

Aanwezig: 28 personen.
Afwezig: (met kennisgeving) H. Luten, J. Paasman, fam. v.d. Leij, H. Bloemhof, 
A. Dragt, A. Troost, A. Lassche, L. Blaauw en J. Niehoff.

�) Opening: 
De voorzitter opent de vergadering een heet alle aanwezigen van harte 
welkom. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inzet in het afgelopen jaar en 
hoopt dat zij zich ook het komende jaar weer voor de vereniging zullen inzet-
ten.  Zonder aktieve mensen heeft de vereniging geen bestaansrecht, aldus 
de voorzitter. Door ziekte van Jan Paasman zal Arend Muller het gedeelte 
na de pauze verzorgen.

2) Ingekomen stukken: 
Geen, behoudens enkele periodieken.

3) Notulen van de lcv van 7 februari 2005:
Geen op- of aanmerkingen.

4) Notulen van de alg. ledenverg. van � maart 2004:
Geen op- of aanmerkingen.

5) Mededelingen:
-  50 jarig bestaan: In 2007 hoopt de vereniging haar 50-jarig bestaan te vie-

ren. Er zal een commissie worden opgericht om de festiviteiten rondom dit 
jubileum voor te bereiden. Gegadigden voor deze commissie kunnen zich 
melden bij het bestuur.

-  FOR: Jan Paasman wil graag weten wie er morgenavond naar de startbij-
eenkomst in De Wheem aan en wie niet. Opgave bij Jan Vos.

-  Schoonmaakdag d.d. �9 maart: Voor deze dag zijn een aantal vrijwilligers 
nodig voor begeleiding van de jeugd. Opgave bij het bestuur. Start om 09.00 
uur vanaf de werkschuur van SBB.

-  Website: de vereniging heeft sinds kort een website. www.natuurbescher-
mingsvereniging.nl. De site is nog niet compleet. Op- of aanmerkingen, 
suggesties, aanvulling van de werkgroepen zijn van harte welkom.

-  radio-uitzending: zaterdag �2 maart zijn Jan Vos en Bert Blaauw te horen 
in een rechtstreekse uitzending van Radio De Wolden. De uitzending begint 
om �3.00 uur.
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6) Jaarverslag secretaris:
Geen op- of aanmerkingen.

7) Jaarverslag penningmeester:
Zowel de penningmeester als de 2e penningmeester zijn vanavond niet 
aanwezig. Vragen waarop geen antwoord kan worden gegeven worden op 
de volgende lcv behandeld.
Arend Muller vraagt:
-  waarom staat er bij de heidezuivering geen bedrag genoemd. Dit komt 

omdat er van SBB nog geen geld is binnengekomen.
-  waarom zijn de uitgaven van de zoogdieren- en de vlinderwerkgroep hoger 

dan de overige werkgroepen. Voor wat betreft de zoogdieren kan dit komen 
door de aanschaf van een infrarood camera. Voor de vlinderwerkgroep is 
dit op dit moment niet bekend. 

-   waaruit bestaat de post onvoorzien: hier zijn o.a. de kosten van de notaris 
geboekt i.v.m. de nieuwe statuten. Verder zijn hierin de kosten voor het 
afscheid van 3 bestuursleden geboekt. 

-   voorraad is tov 2003 bijna verdubbeld: dit heeft te maken met de aanschaf 
van PR artikelen.

8) Verslag kascommissie:
De kascommissie bestaande uit de heren Harm Bloemhof en Klaas Dozeman 
hebben op 22 februari de boeken en bank/giroafschriften gecontroleerd en 
in orde bevonden. De kascommissie stelt de vergadering voor de penning-
meester te dechargeren over het jaar 2004, wat aldus geschied. 

9) Benoeming lid kascommissie:
Harm Bloemhof is aftredend. Albert van Elp schuift als reservelid door naar 
de kascommissie. 
Harm Bloemhof wordt bedankt voor zijn werk in de kascommissie gedurende 
de afgelopen 2 jaar. Als reserve-kascommissielid wordt Jan Compagner 
benoemd.

�0) Vaststelling contributie 2005:
Mede gezien het bedrag op de spaarrekening stelt het bestuur voor om 
de contributie voor 2006 te handhaven op 8 euro voor volwassen leden en  
3 euro voor jeugdleden. De vergadering gaat hiermee akkoord.

��) Vaststelling Reglement werkgroepen: 
Er wordt mondeling gestemd en het reglement wordt met algemene stem-
men aangenomen.
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�2) Bestuursverkiezing:
Jan Paasman is periodiek aftredend en stelt zich niet voor een volgende 
periode beschikbaar.  Wegens ziekte van Jan zal er tijdens de volgende lcv 
afscheid van hem worden genomen.
Het bestuur stelt voor in zijn plaats Klaas Compagner te benoemen. Er wordt 
schriftelijk gestemd. Nadat het stembureau,  bestaande uit Vrouk Muller en 
Koop Tissingh, de stembriefjes hebben verzameld en geteld bleek dat er 26 
stemmen waren uitgebracht.  Met 24 stemmen voor en 2 tegen neemt Klaas 
Compagner zijn benoeming aan.
De voorzitter spreekt de wens uit dat hij zich snel zal thuisvoelen binnen het 
bestuur en de vereniging. 

�3) Pauze:

�4) Werkgroepen:
-  jeugd: voor de lezing van het WNF was veel belangstelling. De wandeling 

o.l.v. de boswachter op �9 maart is afgelast i.v.m. de schoonmaakactie, 
die ’s morgens wordt gehouden. 

-  �4+: geen bijzonderheden
-  planten: geen bijzonderheden.
-  nestkasten: de coördinator doet een dringende oproep voor enkele nest-

kastcontroleurs.
-  ringwerk: de werkgroep vergadert morgenavond.
-  weidevogels: door de invoering van de nieuwe Flora- en Faunawet een aantal 

jaren geleden zag het er voor de actieve weidevogelbeschermers somber 
uit. Het blijkt nu dat de regels voor dit jaar zijn versoepeld. Als iemand in 
het veld loopt en aangeeft dat hij/zij aan het beschermen is, is het okay, 
zolang je maar geen eieren onder je hebt. Ook de uitvoering van de Arbo-
wet speelt de weidevogelbeschermers parten. Zij moeten zich houden aan 
de voorwaarden die deze wet stelt en  een verklaring ondertekenen.

-  roofvogels: �6 maart vergadert de werkgroep. Voor deze avond is Jan van 
Dijk van de Vogelwerkgroep Zwolle uitgenodigd.

-  vlinders: Anton Schuring heeft de landelijke vlinderdag bezocht. Het blijkt 
dat er door de klimaatsverandering soorten verdwijnen, maar er komen ook 
nieuwe soorten bij.

-  r.o.: geen bijzonderheden. 
-  zoogdieren: geen bijzonderheden
-  redactie: i.v.m. het ontbreken van een artikel over De Natuurkalender is 

besloten een extra editie van De Scharrelaar uit te brengen. De bezorging 
van dit extra nummer in IJhorst is vertraagd i.v.m. ziekte van dhr. Blaauw. 
Vrouk Muller en Koop Tissingh bieden spontaan aan de  Scharrelaars in 
IJhorst te zullen bezorgen.  

- natuurreizen: geen bijzonderheden.
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�5) Wat komen gaat:
�9-03-2005  Schoonmaakactie. Start 09.00 uur vanaf de werkschuur van 

SBB.
28-03-2005  Doe- en Kijkdag *
04-04-2005  L.c.v., met na de pauze lezing door Jan Hooimeijer over de 

ooievaar. 
02-05-2005  L.c.v., programma na de pauze lezing door Fred van Vemden 

over uilen in Nederland.
05-05-2005 Hemelvaartsdag - Dauwtrappen (ovb)
�6-05-2005 2e Pinksterdag –Fietstocht **
06-06-2005  L.c.v. in de inforuimte van SBB. Na de pauze excursie in de 

Boswachterij.

*     doe- en kijkdag: de tijd dringt, de vraag is hoeveel mensen kunnen wij 
leveren ? Ook voor de bewaking zijn nog enkele mensen nodig. Er wordt 
nogmaals een oproep gedaan voor vrijwilligers. Voor elke vrijwilliger ont-
vangt de vereniging € 20,00. Er melden zich ± �5 personen aan.

* *  fietstocht: bij de start van de fietstocht zal om de kosten wat te dekken, 
onze nestkast (fooienpot) worden geplaatst, i.p.v. een kleine bijdrage per 
deelnemer te vragen.  

�6) Rondvraag:
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

�7) Pauze & dia’s:
Na een korte pauze laat Arend Muller ons een aantal dia’s zien uit “groot-
moeders tijd”.

�8) Sluiting:
Na Arend Muller te hebben bedankt voor de dia’s, de aanwezigen voor hun 
opkomst en inbreng, sluit de voorzitter om 22.00 de vergadering en wenst 
een ieder wel thuis.

Aldus vastgesteld in de ledencontactvergadering van maandag 4 april 2005.

De secretaris Harry van Wijk
de voorzitter Jan Vos 
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Zaterdag �7 september was het zover de BUSREIS!!! Om half negen moesten 
we op het marktterrein zijn waar we vertrokken richting de Eemlandhoeve in 
unschoten. Daar kwamen we na een dik uur aan. We kregen eerst wat uitleg 
over de dieren die op de Eemlandhoeve leefden. Daarna werden we in twee 
groepen verdeeld. We gingen een kijkje nemen in de kruiden- en groentetuin, 
bij de varkens, koeien, geiten en en schapen die we ook mochten voeren. 

In de kruidentuin mochten we ruiken 
en we leerden wat voor soorten 
koeien er waren en hoe weidevogels 
werden beschermd. Toen ging een 
groep een quiz doen met bijvoor-
beeld vragen als hoeveel liter melk 
geeft een koe. Het waren vragen 
waar we eerder die dag uitleg over 
hadden gekregen. De andere groep 
ging spelletjes doen wie het snelste 

kon melken, touwtrekken enz. Toen kregen we ook een ijsje. Toen we daarmee 
klaar waren zijn we vertrokken richting dierentuin de Wissel. Daar werden 
we in 4 groepen verdeeld en moesten we een route lopen met vragen over 
de dieren. 

Toen we klaar waren keken we nog 
in het winkeltje of kochten iets lek-
kers warm. En we zijn richting huis 
gegaan. 

Wij vonden het een leuke dag al re-
gende het ook wel eens, alleen het 
is WEER OF GEEN WEER!!!!!!

GROETJES Jinny Coster en Lydia Boldewijn

JEUGd- hoEkJE
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Wat is er aan de hand in de natuur? Door de warme oktober- en novem-
bermaand bloeien nog / weer diverse plantensoorten. Het lijkt er zelfs op 
dat de Zwarte els en de Hazelaar weer gaan bloeien, als het zo zacht blijft 
natuurlijk. De katjes zwellen al weer behoorlijk op. Willen jullie hier ook op 
letten en bloei van deze soorten zo spoedig mogelijk aan mij doorgeven. Ik 
wil er dan digitale foto’s van maken als bewijs. Zo bloeien momenteel nog 
Scherpe boterbloem, Paardenbloem en Madeliefje.
Graag krijg ik veel kaartjes, telefoontjes en e-mails. De waarnemingen van 
deze keer:

Planten (bloeiend):
Bosanemoon
�4-��-2005  4 ex. De Wijk, landgoed Dickninge. Waarnemer Jan Paas-

man.
Brede wespenorchis
03-��-2005  5 uitgebloeide ex. De Wijk, landgoed Dickninge. Waarnemer 

Albert Dragt.
Brem
05-��-2005  Diverse struiken. Boswachterij Staphorst tussen Vier Bergen 

en Zoere Grachten tijdens Natuurwerkdag 2005. Waarnemer 
Jan Paasman.

Moerasspirea
�4-��-2005  � ex. De Wijk, landgoed Dickninge. Waarnemer Jan Paasman.
Robertskruid
�4-��-2005  Diverse exemplaren. De Wijk, landgoed Dickninge. Waarne-

mer Jan Paasman.
Vingerhoedskruid
29-�0-2005  � ex. Boswachterij Staphorst. Waarnemers Jan en Janny 

Paasman. 
Witte dovenetel
�4-��-2005  3 ex. De Wijk, landgoed Dickninge. Waarnemer Jan Paas-

man.

VEldwAArNEmiNGEN
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Vogels:
Bruine kiekendief
0�-��-2005  � ex. Gemeente De Wolden, reservaat Zwarte Kaat, Rabbinge. 

Waarnemer Albert Dragt.
Zomertortel
�6-07-2005  � jong ex. op strooivoer. IJhorst, Sparrenlaan. Waarnemer 

Harm Bloemhof. 
Wielewaal
07-05-2005  2 ex. Boswachterij Staphorst, � ex. bij Koolhaarven en � ex. 

bij Zwarteveentje.
Kruisbek
29-�0-2005  ± 25 ex. Boswachterij Staphorst, Zwarte Dennen foeragerend 

op berkenzaden. Waarnemer Harry van Wijk.
IJsvogel
�7-09-2005  � ex. IJhorst, brug Streitenvaart richting De Reest. Waarnemer 

Rikus Paarhuis.
Appelvink
2�-�0-2005  � ex. tegen raam gevlogen bij Aletta Stapel, IJhorst, Den-

nenlaan. Is weer opgeknapt en weer losgelaten. Waarnemer 
Harry van Wijk.

Goudhaantje
3�-�0-2005  �0 ex. gezien en meer gehoord. Boswachterij Staphorst 

bewesten Schotsweg. Waarnemer Evert Schoorl.

Vlinders:
Kleine vuurvlinder
28-�0-2005  2 ex. Gem. De Wolden, Rabbinge. Waarnemer Jan Paas-

man.

Reptielen:
Adder
08-09-2005  � ex. Boswachterij Staphorst, Zoere Grachten. Waarnemers 

Berend Witte en Anton Schuring.
Zandhagedis
08-09-2005  � ex. Boswachterij Staphorst, Zoere Grachten. Waarnemers 

Berend Witte en Anton Schuring.

Zoogdieren:
Bunzing
08-06-2005  � ex. dood (verkeersslachtoffer). Staphorst bij Wijde Gat op 

de weg. Waarnemer Jan Huls.
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Das
24-06-2005  Familie bestaande uit 4 stuks. IJhorst, Carstensbos. Waar-

nemer Harm Bloemhof.
08-�0-2005  � ex. dood (verkeersslachtoffer). Staphorst, kilometerhok 

2�0-5�3. Waarnemer Arjan Huls.
Hermelijn
�0-09-2005  � ex. Rouveen, Zwartewaterkloosterweg, stak de weg over. 

Waarnemers Jan en Klaas Huls.
Steenmarter
26-06-2005  � ex. IJhorst, Carstensbos. Waarnemer Harm Bloemhof.

De hartelijke groeten en geef uw/jouw ogen de kost,
Jan Paasman, Iepenlaan 7, 7707 BB  Balkbrug, tel.: 0523 – 65737�  

e-mail: jan_janny_paasman@hotmail.com.

SPREEUW nr. K.94�394, geringd 
als pull op �2-05-200� in nestkast te 
IJhorst, Heerenweg 37

KERKUIL nr. 5.344.479, geringd als 
pull op 20-06-200� te Rouveen in 
kast 07.

KERKUIL nr. 5.383.068, geringd als 
pull op 09-06-2004 te Rouveen in 
kast �40.

OVERZIcHt VAn tERUGGEMELDE 
GERInGDE VOGELS

op �9-08-2005 dood gevonden in 
eendenkooi Offingawier, Friesland. 
Afstand 58 km. Melder J.J.Bootsma 
uit Lemmer.

op 08-�0—2005 verkeersslachtoffer 
te Lemelerveld. Afstand 28 km.
Melder Otto Koerhuis uit Lemeler-
veld. 

op 20-05-2005 binnengevlogen en 
gedood te Irnsum,Learewei. Afstand 
52 km. Melder Bauke Sienema uit 
Irnsum. 
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KnOBBELZWAAn nr.978E978E, 
geringd als pull op 07-08-�992 te 
Rouveen, Postweg/Rechterensweg.

KERKUIL nr. 5.35�.74�, geringd op 
07-06-200� in kast Smid, Dalerpeel 
als pull.

KERKUIL nr. 5.380.0993, geringd als 
pull op �6-06-04 in kast te Nijeveense 
Bovenboer door ringer Rijpkema, 
Werkhorst 44.

KERKUIL nr. 5.383.�03, geringd 
als pull op �6-06-2004 in kast 275 
Punthorst. 

BOntE VLIEGEnVAnGER nr. F. 
987.542, geringd als pull op 04-06-
�997 in nk. 023,0�39 boswachterij 
Staphorst, ‘t Schot. 

BOntE VLIEGEnVAnGER  nr. 
AA.62.848, geringd als pull op 0�-
06-�998 in nk. 0�20390 in bosw. 
Staphorst (G.J. Timmer).

ZWARtE MEES nr. AC 9�.578, ge-
ringd als pull op 22-06-2000 in nk. 
938a, route 2�, bosw. Staphorst.

PIMPELMEES nr. AD 84.373, geringd 
als pull in nk. 975, route 22, bosw. 
Staphorst op 25-05-200�.

PIMPELMEES nr. AD 89.7�9, geringd 
als pull 0�-06-200� in nk. �4, Vos-
senburcht, route 29.

op ��-�0-2005 dood gevonden te 
Workumer Waard te Workum, Friesl. 
Afstand 62 km. Melder Rein v.d. Wal 
uit Parrega.

op �4-05-2004 en ��-06-2005 
broedend aangetroffen in kast te 
Calberlah, Braunschweig, Dld. Af-
stand 267 km. Werd daar eerder  
broedend aangetroffen.

op ��-0�-2005 dood gevonden, bin-
nengevlogen, te Ruinerwold. Afstand 
4 km. Melder Cor Boxem.

op �6-04-2003 verkeersslachtoffer 
op A28 Tolhuislanden, 0v. Afstand 9 
km. Melder Frank Majoor, Arnhem.

op �6-05-2005 broedend in nk. 20, 
Carstenven, IJhorst, route 26.

op �9-05-2005 broedend in nk. 
��7�2��, bosw. Staphorst.

op 02-06-2005 broedend in nk. 6lla, 
route �7, Bosw.Staphorst.

op �2-05-2005 broedend in nk.�, 
Tissinghbos, IJhorst, route 28. (H. 
Stegeman).

op �2-05-2005 broedend in nk. 43, 
Carstenbos, IJhorst, route 027.
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PIMPELMEES nr. AD 90.936, geringd 
als vrouw na �kjaar op 20-03-2002 te 
IJhorst, LL �2.

BOntE VL.VAnGER nr. AF �9.593, 
geringd op ��-06-2002 in nk. 257, 
vak �0, bosw. Staphorst.

BOntE VLIEGEnVAnGER nr. AG 
43.453, geringd op 2�-05-2003 als 
pull in nk. 45a, Carstenven, IJhorst.

BOntE VL.VAnGER nr. AG 46.432, 
geringd op 29-05-2003 in nk. �6b, 
Carstenven, route 26.

StEEnUIL nr. 3.624.826, geringd op 
04-06-2004 als pull in kast Wiersma, 
Wijkveld.

StEEnUIL nr. 3.624.8�7, geringd op 
04-06-2004 als pull in kast Nyzing te 
Hees. 

StEEnUIL nr. 3.624.835 geringd op 
07-06-2004 als pull in kast G. Bakker, 
Oshaarseweg 24, Koekange.

StEEnUIL nr. 3.624.838 geringd op 
07-06-2004 als broed. wijfje na �kj. in 
kast G. Schoonvelde, Schoonvelder-
weg nr. �2 Koekange.

StEEnUIL nr. 3.624.958, geringd als 
pull op �8-06-2005 in kast G. Veur-
man, Oldehave nr.7, Ruinen.

StEEnUIL nr. 3.635.085, geringd 
op �0-06-2005 als pull in kast 239, 
K.Mussche, Polleweg te Staphorst.

op 22-05-2005 broedend in nk. 73, 
Carstenbos, IJhorst, route 27.

op �6-05-2005 broedend in nk. �4, 
Carstenven, IJhorst, route 26.

op �2-05-2005 broedend in nk. 7, 
Tissinghbos, route 28, IJhorst.

op 29-04-2005 raamslachtoffer te 
IJhorst, Poeleweg (D. Palsma).

op �8-06-2005 broedend in nk. H. 
Albers te Engeland-Ruinen.

op �8-05-2005 broedend in nk B. 
Broek te Veeningen ��.

op 30-03-2005 broedend in kast 
Remmelts te Oosteinde 62, Ruiner-
wold.

op 07-06-2005 broedend in kast Kl. 
Wemmenhove, Zuidwoldigerweg 40, 
Echten.

op �8-07-2005 verkeersslachtoffer te 
Oldehave 9.

op 22-09-2005 vers dood gevonden 
te Staphorst, Reggersweg/nabij Bul-
lingerdwarsweg. (mevr. J. . Doornbos, 
Staphorst).
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KERKUIL nr. 5.356.3�0, geringd 
op �3-08-200� als pull in kast te 
Bloemberg.

KERKUIL nr. 5.389.256, geringd 
op 28-06-2005 als pull in kast J.W. 
Huizing, Stapelerweg 55, de Wijk, 
kast �03.

HAVIK man nr. 6.��5.579, geringd 
als pull op �0-06-2005 Havelterweg, 
Ruinerwold, land van Dekker.

tOREnVALK nr. 3.577.�85, geringd 
als pull op �4-07-200� in Heinekens-
zand (Zld) door ringer A. Joosse.

ROODBORSt nr. 
AF 38�43, geringd 
als �kj op 0�-�0-
2003 te Schiermon-
nikoog door VRS 
Schiermonnikoog.

tJIFtJAF nr. T.�5026, geringd als 
Tjiftjaf op �6-�0-2002 op Vlieland 
door VRS, 3e Kroonpolders. 

SIJS nr. AH �8599, geringd en ge-
vangen op 24-03-2004 te Boekeld als 
man na 2kj. door ringer B. Roelofs.

op 08-06-2005 raamslachtoffer te 
Zuidwolde, Westerveldslag 36 (Veer-
man).

op 04-08-2005 verkeersslachtoffer te 
Groot Oever, Balkbrug (mevr.Annelies 
van ‘t-Hart Groot Oever).

op 03-08-2005 raamslachtoffer bij 
G. Schoonvelde, Schoonvelderweg, 
Koekange.

op 08-��-200� vers dood gevonden 
in Line, Rogaland, Noorwegen (VRS) 
OHV.

op 22-05-2004 gevangen en los als 
wijfje na �kj te Mydlovary in Tsjechië.

op �7-��-2004 geschoten in Tobruk, 
Libië.

op 02-05-2004 vers dood, verdron-
ken, in Smithfield, Zuid—Schotland 
OHV 

Tot zover de binnengekomen terugmeldingen.
Tot de volgende vlucht....

VRS GO 8 Blaauw. 
Coördinator Jac. Mussche.
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hEidEzUiVEriNG 15 oktoBEr 2005

Zaterdag 8.30, dichte mist, weinig zicht, heide en bomen drijfnat.
Spannend, je weet nooit van tevoren hoeveel mensen er komen om te helpen 
de heide weer vrij te maken van opslag?
Nou de opkomst viel dik mee, 26 kinderen en 22 volwassenen waren om 9 
uur aanwezig.
De mist trok al gauw op. Even later kwam de zon er zelfs bij. Prachtig weer 
om in de natuur te werken. 
Er was door staatsbosbeheer een stuk heide aangewezen dat we onder 
handen konden nemen.
Voor de jeugd was er een groot heideveld aan de vijverweg/zwartedennen 
waar de kleine boompjes uitgespit moesten worden. Alle loofhoudende 
soorten moeten namelijk uitgespit worden want als je ze afsteekt of afzaagt 
lopen ze weer opnieuw uit, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. De den-
nen en sparren mogen eventueel wel afgezaagd worden. Dat was op het 
naastgelegen heideveld waar de volwassenen aan het werk waren ook wel 
nodig, want daar stonden inmiddels zulke grote bomen die er niet makkelijk 
uitgespit konden worden. De grote struiken en loofbomen die er stonden 
moesten er wel uitgespit worden.
Er werd daarom ook heel wat afgezwoegd die morgen. De tomeloze inzet van 
iedereen werd beloond met heerlijke koffie en drinken van Jaap Padding en 
niet te vergeten de lekkere snert na afloop van Hendrikje Vos.
Daarnaast is er natuurlijk de beloning van een heideveld dat er weer prachtig 
bij ligt en waar iedereen nog jaren van kan genieten.
Ik wil iedereen die op welke manier dan ook geholpen heeft van harte be-
danken.

Evert Rolleman
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hEriNtrodUctiE VAN dE kiEVitsBloEm GEslAAGd!

Op de ledencontactvergadering van 3 april �995 verzorgde de heer Albert 
Corporaal uit Zwartsluis een dialezing over het voorkomen van de Kievits-
bloem vroeger en in de tegenwoordige tijd. Hieruit kwam onder andere naar 
voren dat deze prachtige plant vroeger ook voorkwam in het Reestdal van 
Meppel tot Havixhorst. Dit bracht de Plantenwerkgroep op het idee de Kie-
vitsbloem aldaar te herintroduceren door middel van zaad. Aan de Stichting 
Overijssels Landschap en de Stichting Het Drentse Landschap werd toestem-
ming gevraagd en verkregen het zaad uit te zaaien in hun reservaten. Jeroen 
Bredenbeek van Staatsbosbeheer was bereid zaad te leveren afkomstig uit 
een reservaat aan het Zwartewater bij Hasselt. Toen dit allemaal rond was 
heeft de Plantenwerkgroep het zaad gezaaid op 24 augustus �995. Aan de 
Overijsselse kant tussen Reggersweg en A28 en aan de Drentse kant bij de 
Havixhorst op diverse plekken die ons geschikt leken.
Wij zijn naar schatting 6 jaren weer op die plekken aan de Overijsselse kant 
geweest, maar nooit jonge Kievitsbloemen gevonden c.q. de plekken waren 
niet bereikbaar door het hoge water. Aan de Drentse kant hield Albert Dragt 
de zaaiplaatsen in de gaten, maar tot nu toe zonder resultaat.
Dit jaar is de Plantenwerkgroep op 2� en op 28 april weer aan de Overijsselse 
kant wezen kijken. Tot onze grote vreugde bloeiden er nu 3 paarse exemplaren 
in een dotterbloemhooiland vlak aan de Reest. Op 24 april heb ik daarvan 
foto’s gemaakt. Zie hierbij de mooiste:

Om na te gaan of de bloemen ook 
vrucht hadden gezet, bezocht ik op 
�3 juni j.l. de groeiplaats opnieuw. 
En inderdaad, de planten droegen 
inmiddels zaden.
Zie bijgaande foto:

Met behulp van alle betrokkenen 
hebben wij dat kunnen verwezenlij-
ken. Allen hartelijk dank hiervoor.
Wij zullen dit uiteraard in de gaten 
houden en wij hopen dat de Kie-
vitsbloem zich in het Reestdal zal 
uitbreiden.

Plantenwerkgroep, Jan Paasman
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NAtUUrBEschErmiNGsVErENiGiNG hEEft EiGEN wEBsitE

Sinds februari 2005 heeft de Natuur-
beschermingsvereniging IJhorst-
Staphorst e.o. een eigen website: 
www.natuurbeschermingsvereni-
ging.nl 

Op deze webpagina vindt u de be-
langrijkste informatie betreffende 
de vereniging. Via de site kunt u 
gemakkelijk in contact treden met de 
bestuursleden. Ook van de verschil-
lende werkgroepen staat de belangrijkste informatie vermeld.
Met de website proberen we echter ook in te spelen o de actualiteit. Zo staat 
de agenda er prominent op. Deze proberen we zoveel mogelijk up-to-date 
te houden. De website kan hierbij als prima aanvulling dienen op De Schar-
relaar. Deze komt een beperkt aantal keren per jaar uit. Eenmaal gedrukt kan 
er niets meer aangepast worden. De website heeft als voordeel dat deze op 
iedere dag op elk gewenst tijdstip bijgewerkt kan worden en overal ter wereld 
bekeken kan worden.
Daarnaast zijn er al van diverse activiteiten foto´s geplaatst in het fotoalbum. 
Wanneer je dus nog eens wil nagenieten van een leuke activiteit, kun je nog 
eens op je gemak de foto´s bekijken. Ook worden er leuke plaatjes van de 
omgeving aangeboden.
Betreffende de inhoud van de website is de procedure als volgt. Onderge-
tekende doet het onderhoud. Vanuit het bestuur wordt relevante informatie 
doorgegeven door Janny Niehoff. Ook werkgroepen die iets willen plaatsen 
kunnen dit beter even met Janny kortsluiten. Foto´s van activiteiten kunnen 
wel rechtstreeks naar mij gestuurd worden.
Binnenkort willen we ook De Scharrelaar op de site plaatsen. Heb je de papie-
ren versie dus even niet bij de hand, kun je altijd de site nog even raadplegen. 
Misschien is het ook een leuk idee om op de site een archief aan te leggen 
van oude Scharrelaars. Leuk voor degene die eens wil terugbladeren in de 
geschiedenis. Dit vergt echter nogal wat scanwerk. 

Mochten er vragen zijn betreffende de site dan kunt u zich uiteraard tot mij 
wenden of tot één van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Harry Vos, Tel.: 0�80-4�4256
e-mail: vosbolnes@zonnet.nl
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Uiterste data voor 
het inleveren van kopij:

5 jan. - 6 april - 15 juni - 7 sept. - 9 nov.

VroEGEr, JA VroEGEr

Dit is voor iedereen die voor �980 geboren is. Als je na �980 geboren bent 
heeft dit niets met jou te maken. De kinderen van tegenwoordig worden in de 
watten gelegd. Ben jij als kind opgegroeid in de 50er, 60er of 70er jaren, dan 
is het terugkijkend, onvoorstelbaar dat je zo lang hebt kunnen overleven!!!

Als kind zaten we in de auto zonder gordel en zonder airbags. 
Onze bedjes waren geschilderd in prachtige kleuren met verf vol lood en 
cadmium.
De medicijnflesjes uit de apotheek konden we gewoon open krijgen, net als 
overigens de fles met bleekmiddel.
Deuren en ramen bedreigden continue onze vingertjes.
Op de fiets hadden we nooit een helm op.
We dronken water met de mond aan de kraan in plaats van uit een flesje. We 
bouwden zeepkisten en
kwamen er pas op de eerste rit, bergafwaarts, achter dat we geen rem had-
den.
Na enige ongelukken konden we daar prima mee omgaan, ‘s Morgens gingen 
we naar buiten om te
spelen. We bleven de hele dag weg en moesten pas thuis zijn als de straat-
lantaarns aangingen.
Niemand wist waar we waren, en we hadden geen mobiele telefoons mee.
We sneden ons, braken onze botten en tanden en er werd niemand voor 
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aangeklaagd. Het waren gewoon ongelukken en de enige die schuld had 
waren we zelf.
Kan jij je nog zogenaamde “ongelukken” herinneren. We hadden vechtpartijen 
en sloegen elkaar een blauw oog. Daar moesten we mee leven. Volwassenen 
interesseerden zich daar niet voor. 
We aten koekjes, brood met dik boter, dronken cola en werden evengoed 
niet te dik. We dronken met vrienden van dezelfde fles en niemand ging daar 
dood van. 
We hadden geen: Playstation, Nintendo, X-box, videogames, 64 tv-zenders, 
videofilms, surroundsound, een eigen tv op de slaapkamer, computer en 
internet chatrooms.

Wat wij hadden waren VRIENDEN.
We gingen gewoon naar buiten en daar kwamen we elkaar tegen. We gingen 
naar hun huis en belden aan. Of we gingen soms gewoon naar binnen zonder 
aan te bellen. En dat zonder van te voren af te spreken en zonder dat onze 
ouders dat wisten. Niemand bracht ons en niemand haalde ons weer op..... 
Hoe was het in godsnaam mogelijk?
We bedachten zelf spelletjes met stokken en tennisballen.
We aten wormen en die leefden niet voor altijd in onze magen verder.
Met de stokken prikten we elkaar bijna nooit in de ogen.
Met voetballen op straat mocht je alleen meedoen als je goed genoeg was. 
Als je niet goed genoeg was, moest je met teleurstellingen om leren gaan.
Sommige kinderen waren niet zo goed op school als anderen. Ze haalden 
onvoldoendes en bleven zitten. Dat leidde niet tot emotionele ouderavonden 
of zelfs tot veranderde prestatienormen.
Soms hadden onze daden consequenties. Dat was logisch en daar kon zich 
niemand voor verstoppen. Als iemand van ons iets verbodens had gedaan, 
was het normaal dat je ouders je er niet uithaalden. Integendeel, ze waren 
het met de politie eens. Stel je voor!
Onze generatie heeft vele probleemoplossers en uitvinders, die bereid zijn 
risico’s te nemen, voort-
gebracht.
We hadden vrijheid, we verzaakten, we hadden succes en namen verant-
woording.
Met al die dingen konden we zeer goed omgaan. Bij die generatie hoor jij 
ook ......

...... Wees blij!!!

De redactie
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Redactie en Bestuur  

wenst iedereen

een goede kerst

en een  

voorspoedig 2006


