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WERKGROEP VOOR
VOGEL EN NATUURBESCHERMING
M ID D E N -B R A B A N T

mededelingenblad

SEPTEMBER 1987

UITNODIGING LEDENVERGADERING
DINSDAG 29 SEPTEMBER A.S. 20.15 u.
BOERDERIJ DE SCHAAPJES HAAREN.
Agenda
1. Opening, notulen, mededelingen,
2. Ingekomen, uitgegane post.
3« Voorstel Avifauna Noord-Brabant,
4. Afspraken excursie Texel; zie o.a. verder.
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5. Med. ganzenwerkgroep,
1

6. Rondvraag.
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(Onder voorbehoud) info over sperwer'door Ronald Smuld'

rukwerk

nederland

V.KETEL HELMRICH
TUINSTRAAT 47-15
5038 DA TILBURG
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NOTULEN

LEDENVERGADERING VWG MIDDEN-BRABANT,

___________________________ _

d.d.

1 September

_______________________________________1987.

l.Openinq: 20.45 uur.
IJan van Beers
2 .Aanwezig:Viktor Retel Helmrich,Frits van der Meer,ÏGerard van Iersel,
Lieneke Aangenent, Ronald Smulders, Riet Potten, Caroline van
Oyen,Arno Braam, Godert Verbiest, Frans van den Oetelaar, Frank
van den Oetelaar, George van Daelen, Jo Swaans, Gerard van der
Kaa, Sjef Staps, Joop van de Groen, Marian van de Groen, Niels
Gilissen, Jean Paul Ongenae, Loek Hilgers, Roos ........ ,Nico
Hilgers. B.v.v.: Cis van Laarhoven, Hans van Lieshout.

3 ^ fe uuien: Notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
4.Ingekomen stukken: Het blijkt voor diverse verenigingen e.d. nog steeds
moeilijk om de post naar de postbus te sturen. Ondanks herhaalde verzoeken
belandt er nog veel te veel bij Loek in de bus. Afgezien daarvan:
* Stichting Kritisch Bosbeheer: laatste uitgave van 'MOLM'.
* Nederlandse Ornithologische Unie: 'ARDEA'.
* Natuur en Milieu: adreswijziging
* Stichting 'Het Vogeljaar': aankondiging excursies naar Cap Gris Nez en
Helgoland.
* Brabantse Milieufederatie: ?
‘Bovendien nog enkele brieven en een uitnodiging waarvan ik verder niets
weet.
S.Uitgegane stukken: Zie punt

'Rondvraag' onder 'Viktor'.

6. Landschapsbeheer.
Deze winter wordt gestart met het plaggen van een deel van De Lange
Bleek te Sterksel op zaterdag 21 november 1987. Het plan is bij Hans
van Lieshout te overnachten en de volgende dag ergens in de omgeving
gaan vogelen. Precieze organisatie is een punt van later. Er is vol^^Toende belangstelling op de vergadering voor deze activiteit.
7. Excursieprogramma.
a) najaars-korhoentelling: Vrijdag 4-9-87 wordt verzameld bij kerk Riel
om 19.00 uur. Ongeveer acht man/vrouw tellen mee. Gekeken wordt of
iets van het broedsucces en van leeftijdsonderscheid van de bees
ten kan worden waargenomen.
b) steltloperexcursie: Zaterdag 12-9-87.Vloeivelden Loon op Zand.Verza
melen: 9.00 uur, kerk Loon op Zand.
c) Texel: Afgesproken wordt dat we in het lange weekend rond 17 oktober
vertrekken. Het ziet er naar uit dat er donderdag de 15e reeds
een auto vertrekt met Frans, Lieneke, Caroline, 3 § (?).Vrij

dag vertrekt er daaropvolgend een groep van ongeveer tien perso
nen. Arno zegt toe een onderkomen te zullen oragniseren, bij
voorbeeld een kampeerboerderij.
Verdere afspraken worden gemaakt op de ledenvergadering van 29
september.
d) Voor de excursies in de winter zijn de plannen: Kraanvogels in Noord
Frankrijk in vroege voorjaar (feb/maart), Zeeland, Oostvaardersplasssen.
Voor een excursie naar de Maasvlkte ten westen van de Europoort worden
eveneens op de ledenvergadering van oktober afspraken gemaakt.
8. Voqelcursus.
Deze vindt definitief doorgang.We beginnen in november met een bredere ba
sis. De lessen worden gegeven door: Loek, Nico, Arno (vogels en geluiden),
Ronald (museumbezoek), Godert, Jean-Paul (vogeltrek). Toezeggingen om mee
te helpen bij de excursies:Lieneke, Godert, Ronald e.a..Loek werkt de ver
dere planning uit, houdt de medewerkers op de hoogte etc..
9. Rondvraag.
Viktor:-Loek, Viktor en Miek hebben de koppen bij elkaar gestoken om te
bekijken wat we als VW3 kunnen doen aan de problematiek t.a.v.
de ganzenjacht in Midden Brabant. Hun idee was dat er landelijk
de komende winter al veel zou gebeuren, maar dat de VWG zich met
name regionaal dient te oriënteren, terwijl de Taigarietganzen
alhier een speerpunt dienen te zijn. Wel zijn er diverse brieven
uitgegaan naar meer landelijk opererende organisaties om steun'
te verwerven. Bovendien heeft het drietal reeds telformulieren
voor het komende winterseizoen ontworpen. Op alle leden wordt
een beroep gedaan om mee te tellen om een goede basis voor de te
ondernemen acties te verkrijgen. Gezien het plezier dat iedereen
met de vorige tellingen heeft gehad moet dat makkelijk lukken,
niet ?
-Is het mogelijk dat de cursus die deze winter gegeven wordt op
papier ter beschikking komt van de VWG-leden? Het antwoord is ja,
dat kan en zal gebeuren.
Lieneke: Atlas voor Nederlandse Vogels is uit ! Normale prijs F69,50, maar
voor medewerkers aan het SOVON-project en op de landelijke vogeldag te verkrijgen voor F 32,50. Gezien de belangstelling die er
voor is op de vergadering wordt besloten dat de VWG er voor zorgt
dat de boeken op de vergadering worden afgeleverd. Wil je het
boek hebben, stort dan persé vóór 15 november a.s. F32,50 op gi
ro

van de VWG onder vermelding van: 'VOGELATLAS'.

* Ronald: Kondigt excursie aan voor nieuwe leden op 19 september naar Kampina. Tijd: 8.00 uur. Inlichtingen bii Ronald.

* Arno: Als Mensen die'De Roodborsttapuit' graag willen binnenkrijgen, maar
hem nog niet hebben ontvangen moeten er rekening mee houden dat ze
misschien niet betaald hebben. Geen betaling, geen Roodborsttapuit.
Godert en Frits willen het tijdschrift èn betalen, maar hebben nog
steeds geen acceptgiro binnengekregen.Frank zegt hen toe dat te
zullen regelen. Jo en Gerard van der Kaa vragen zich af of zij ei
genlijk betaald hebben. Ook dat wordt nagekeken.
* Niels: Is er nog een Aviscript over de ganzensimultaantellingen ? Viktor
zegt toe hem er een op te sturen.
‘Caroline: Zij heeft in Udenhout vier nesten van Huiszwaluwen gevonden.Deze en andere informatie worden opgegeven aan ons aller archiva

•

ris George van Daelen.

‘Gerard: Kan er iemand mee nestkasten komen timmeren? Afgesproken wordt:
Huize van der Kaa, zaterdag 7-11-87, Goorstraat 6, te beginnen in

(

de ochtend. Hamers meenemen. Bovendien werd er meen ik voor de

•

lekkerste erwtensoep van Europa gezorgd.

‘Joop:-In Brabants Dagblad werd onlangs gemeld dat er alweer plannen zijn
voor de aanleg van een aftakking van de Maasroute naar Den Bosch en
Vught. Besloten wordt dat informeel informatie verkregen zal worden
via overheidsdienaren bij de betrokken gemeenten en de provincie.
Dit is van belang gezien het feit dat deze route

_

door de

Vughtse Gement zou moeten komen. Viktor, Joop en Loek houden hier
over contact.
-Joop zegt tot ieders grote plezier toe op 27 oktober een lezing/act
te houden over de Oeverzwaluwen van Abcoven. Bovendien zal hij het
als copij inleveren t.b.v. een te verschijnen Aviscript.
-Waar blijft het verslag van de Korhoentelling van 1987 ? Arno meldt
dat de bedoeling was om het zo snel mogelijk te doen, maar dat het
zoals gezegd ook oktober kon worden. Dat wordt dus oktober.
: Kunnen de aviscripten niet rondgestuurd worden ? Voor iemand die niet
altijd op de vergadering kan komen is de afhaalregeling niet praktisch.
Besluit: verschijning van een aviscript zal vermeld worden in de notu
len. Als je niet op de vergadering kunt komen pleeg dan even een tele
foontje, dan kunnen ze eventueel toegezonden worden.
‘Nico: Natuurzuivere honing te koop bij hem en Gerard van der Kaa.AFBRAAKPRIJZEN___
10. Slot.
Dia's van Viktor over Korhoenders m.b.t. individuele variatie en mogelijk
heden

(al of niet) ter onderscheiding van leeftijdsklassen.

--- 6 september '87. Arno Braam.

EXCURSIE TEXEL. VOGELWERKGROEP MIDDEN BRABANT
-organisatie-

I Datum: donderdag 15 oktober 1987 t/m 13 oktober.**!

Logeeradres: Kampeerboerderij R.D. Keyser, Waalderweg 104, Den Burg,
Texel.Tel: 02220-2415.
Het betreft hier een kampeerboerderij met vier slaapzalen,
een dagverblijf, kookgelegenheid etcetera.We huren de hele
boerderij, dus hebben niets met anderen te maken.
Meenemen: slaapzak, beker, bord en bestek moet meegenomen worden, want
deze zijn niet beschikbaar in de boerderij.
**Organisatie:Er wordt op twee dagen vertrokken. Op donderdag de vijftien
de vertrekt er een auto, waarin zich vermfoedelijk bevinden:
Frans van den Oetelaar, Caroline van Oyen, Lieneke Aangenent,
Jo Swaans (?), Cis van Laarhoven (?). Vrijdag vertrekken er
daarop nog twee auto's.
De boerderij is gereserveerd tot en met zondag. Mensen die
langer willen blijven zullen aanvullend zelf iets moeten re
gelen. Hetzelfde geldt voor mensen die comfort boven een la
ge prijs stellen en een kampeerboerderij niet zien zitten.
Zij zullen zelf naar bijvoorbeeld een hotel moeten zoeken.
Zij kennen hun eigen eisen beter dan ik.
Kosten: Deze zijn berekend wanneer er vijftien mensen meegaan en er met
drie auto's gereden wordt. Vier is eigenlijk wel zo comfortabel.
Benzine (ca 200 km, auto's 1:12, prijs ƒ1,60/1.; 2 x) ....ƒ 160,—
Pont ( 3 x ƒ 3S,75 per auto)............................. ƒ 119,25
( 15 x ƒ 9,25 per persoon........................... ƒ 138,75
Overnachting in boerderij (= exclusief ontbijt e.d. y
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Dat is het totaalbedrag voor de hele groep. Per persoon komt het dan neer
op ongeveer

in totaal. Vergeet echter niet dat er op het eiland

ook nog gegeten en gedronken moet worden endat de auto's daar ook nog een
behoorlijke afstand afleggen. Er komt dus nog een bedrag bovenop

waarover

weinig te zeggen valt.Reken echter maar op een honder^a honderdenvijftig
gulden.
De verdere organisatie vindt plaats op de leddenvergadering van september.
Daar moet je je ook even opgeven als je meegaat. Wanneer je niks laat ho
ren gaan we er ivan uit dat je niet meegaat. Kun je niet naar de vergadering
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MEDEDELINGEN
14-10 bestuursvergadering
16,17,18- 10

weekend excursie Texel

27-10 Ledenvergadering
1-11 Excursie Maasvlakte
7-11 Nestkasten bouwen bij Gerard van der Kaa
11-11 bestuursvergadering
21-11 Plaggen bij Hans van Lieshout (sterksel)
24-11 LEDENVERGADERING

1 6 - 1 2 bestuursvergadering
29-12 L EDENVERGADERING

