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Van de Redaktle

Zoals U intussen hebt vastgesteld is ons mededelingenblad gewijzigd. Niet 
spectaculair nog, maar een naam en gekleurde cover vormen een bescheiden 
begin van een streven er een echt clubblad van te maken met wellicht 
regionale bekendheid.
We hebben ook een redaktie die nu uit twee mensen bestaat en dat werkt een 
stuk prettiger.
De naam vraagt enige toelichting. Bij het zoeken naar iets toepasselijks 
hoefden we niet zover van huis; de vogelwereld kent een schat van 
welluidende benamingen: nederlands en latijns. Het werd in eerste instantie 
Peregrinus wat staat voor pelgrim; reiziger of vreemdeling en natuurlijk 
ook de latljnse naam is van de Slechtvalk, de Falco Peregrinus.
Nico herinnerde zich de naam Peregrijn wat een oud-nederlandse verwoording 
van Peregrinus zou zijn. Een heel oud woordenboek gaf hem gelijk en toen 
hebben we voor deze niet alledaagse naam gekozen. De tekening van de 
Slechtvalk die de omslag siert is van Sheila.
Het is allemaal niet 'forever'! Als we uitgroeien tot wat we ons 
voorstellen, zullen verdere veranderingen niet uit blijven. Kisschien dat 
we ooit de maandelijkse uitgaven terug zullen brengen tot een 2 of 3 
maandelijks verschijnen in ruil voor een ander formaat en (nog) meer 
inhoud. Maar laten we niet te hard van stapel lopen. Ons ledental neemt 
voetje voor voetje toe en Peregrijn zal niet veel sneller meegroeien.

Herman P.
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Excursie nationaal Park "de Meinweg'

Zondag 26 april gaan we op excursie naar een Nationaal Park in oprichting. 
De Meinweg is gelegen ten oosten van Roermond in de gemeente Melick en 
Herkenbosch en de gemeente Vlodorp. Het natuurgebied zet zich over de 
Duitse grens voort. De Meinweg is onderdeel van het Nederlands-Duitse 
grenspark Maas-Swalm-Nette, dat op grond van een overeenkomst tussen 
Nederland en de deelstaat Noordrijn-Vestfalen in 1976 is ingesteld. Het 
gebied vormt tevens onderdeel van het Nationaal Landschap Midden Limburg. 
Het Park heeft een omvang van ca. 1600 hectare. Ongeveer 990 hectare is van 
Staatsbosbeheer; de rest is eigendom van de gemeenten, de Vaterleidingmij, 
Limburg en particulieren.
In 1990 werd de Meinweg ingesteld als nationaal park i.o. Een en ander 
gebeurde met instemming en medewerking van eigenaren, beheerders en 
bestuurders. In oprichting betekent hier dat er sprake is van een 
proefperiode bedoeld om alle direct betrokkenen de gelegenheid te geven tot 
overeenstemming te komen over een Beheers- en Inrichtingsplan voor het hele 
gebied.
Als de overeenstemming wordt bereikt kan aan het gebied de status van 
nationaal park worden verleend.

Vogels
De Meinweg is een belangrijk gebied voor vogels. De laatste vijf jaar zijn 
er tot 110 vogelsoorten waargenomen. Zestig soorten waren broed- of 
standvogels. Op het Beatrix-plateau wordt het open landbouw gebied door 
trekkende Kraanvogels als pleisterplaats gebruikt.
In de bossen broeden o.a. Havik, Buizerd, Grote Bonte Specht en 
Nachtzwaluw.

Zoogdieren
Vrijwel overal in het gebied komen wilde zwijnen voor en reeen. Kleinere 
zoogdieren die er leven zijn: vos, bunzing, steenmarter, hermelijn 
er. Wezel.



Reptielen en Amfibieën
Ze komen ln grote aantallen voor en er leven vele soorten. Men vindt er de 
adder, de zandhagedis, de levendbarende hagedis, de hazelworm en de gladde
slang.

Andere Dieren
Enkele bijzondere vissoorten komen in de beken voor: de beenprik, het 
bermpje en de kleine modderkruiper. In de vochtige delen zijn veel vlinders 
te vinden: ongeveer 50 soorten dagvlinders en 340 soorten nachtvlinders.

Of we alles zullen zien valt te betwijfelen, maar Jo Heijmans de boswachter 
is erg enthousiast over zijn gebied.
We vertrekken om 07.00 uur vanaf het station Oisterwijk, alwaar de 
chauffeurs de route krijgen uitgereikt. Neem wat te eten mee en een warme 
of koude slok, goed schoeisel en een verrekijker. Alleen als het echt 
slecht weer is gaan we niet, maar er is altijd iemand bij het station om 
dat te vertellen.
Bij twijfel bellen naar Herman 013-425388
Oh ja, als elke meerijder rekent op 5 ct. per kilometer zijn de 
benzinekosten wel ongeveer betaald. Omdat we een gids meekrijgen kost de 
wandeling f 2.50 p.p. Veel plezier!

Herman P.

Bergeend

Bij de berging van het wrak 
Op een zee vol turbulentie 
Kreeg de bergploeg van Smit-Tak 
Van een bergeend assistentie



WAARNEMINGEN

De volgende waarnemlngskaarten werden voor opname in het 
waarnemingenarchief ontvangen:

Aalscholver 17—02-1992, 5 exx. overvliegend Eikenhorst (A+SvP>.
22-02-1992, 30 exx. pleisterend Venrode (JS). Blauwe Kiekendief
07-02-1992, 1 ex. in wljfjeskleed Moddervelden (JS). Boomklever
29-01-1992, 5 exx. Gorp de Ley (RB 1 17-02-1992, 1 roepend ex.
Eikenhorst (A+SvP>. Kolgans 02-02-1992, 14 exx. pleisterend langs
Beerse ten zuiden van Logt (JS). Korhoen 06-02-1992, 3 hanen
Rechte Heide (RB). Krakeend van 6 tot en met 25 februari een 
paartje op Leemkuilen (NH). Kuifeend van 8 tot en met 25 februari 
ca. 35 exx. op Leemkuilen (NH). Patri Is 08-02-1992, 3 paartjes 
Rijens Broek (JP). Rletgans 03-02-1992, 19 exx. pleisterend
Moergestels Broek (JS); 17-02-1992, 137 exx. foeragerend
Helvolrts Broek - Noord (A+SvP); 21-02-1992, 17 exx. overvliegend
Tilburg en landend in Helvolrts Broek (A+SvP). Snelleken 09-02- 
1992, 1 ex. Kievitsblekweg (JS). W11 gat i e 02-02-1992 1 ex. De
Logt (JS). Zwarte Specht 08-02-1992, 1 ex. Venrode (RB).

Waarnemingskaarten werden ontvangen van Roos Backx, Nico Hilgers, 
Ad en Sheila van Poppel, Jan Paljmans en Jo Swaans.

Ad van Poppel

Auerkoea

Baltsen doet een beetje au 
Zei het jonge auerhoen 
En het paren met een vrouw 
Moet nog stukken auer doen

Ivo de Wijs

Putten

Met geklapwlek en gesputter 
Valt een vogel in de prut 
"Kijk" zegt een collega-putter 
"Ome Piet is uitgeput".

Ivo de Vijs
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VERSLAG GANZENTELLING 15 FEBRUARI 1992

Op 15 februari 1992 vond de derde en tevens laatste simultaan 
ganzentelling van het seizoen 91/92 plaats. Helaas werd de 
slaapplaats op Kampina dit keer niet geteld, waardoor de telling 
gedeeltelijk als mislukt beschouwd moet worden. Gelukkig werden 
de belangrijkste foerageergebieden wel geteld. Veel ganzen 
leverde dit echter niet op.

Weersomstandigheden:

De weersomstandigheden waren tijdens deze telling minder gunstig 
dan de 2 voorgaande tellingen. Vooral aanvankelijk regende het 
wat, terwijl er een vrij harde westelijke wind stond. De 
temperatuur lag met zo'n 6 graden aan de hoge kant. Bovendien 
gaven de voorgaande dagen vrij hoge temperaturen te zien.

Resultaten:

De enige ganzen die werden gezien betrof de Rietganzen -die werden 
waargenomen in het Helvolrts Broek. Hier werden om omstreeks 
08.30 uur 105 foeragerende fabalis Rietganzen waargenomen, die 
zich ophielden in het noordelijke deel. In het zuidelijke deel 
werden om 07.57 en 08.01 uur resp. 14 en 23 overvliegende
Rietganzen waargenomen die waarschijnlijk onderweg waren van 
Kampina naar het noordelijke deel van het Helvolrts Broek. In de 
overige terreinen werden in het geheel geen ganzen waargenomen. 
Van een Ideale terrelnbezetting was helaas geen sprake, aangezien 
slechts 4 mensen aan de telling meewerkten. Van een werkelijke 
simultaan-telling kon dan ook geen sprake zijn.
Twee dagen later, dus op 17 februari, werden in het Helvolrts 
Broek - Noord door Ad en Sheila van Poppel 137 foeragerende 
Rietganzen waargenomen

Waarnemers:

De volgende personen namen deel aan deze simultaan-telling. Nico 
Hilgers (Helvolrts Broek), Loek Hilgers (Helvolrts Broek, Vughtse 
Gement en Moergestels Broek), Frlts van der Meer (Helvolrts Broek 
en Vughtse Gement), en Ad van Poppel (Rijens Broek).

Ad van Poppel
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Fenologie.
De eerste tjiftjaffen zijn reeds gehoord, de eerste koekoek 
echter nog niet dus blijf waakzaam en noteer alle vroegste 
waarnemingen van onze zomervogels.

Dodaars.
De eerste waarneming van een dodaars op een potentiële 
broedplaats is reeds binnen, namelijk 1 ex. op 16 maart op de 
Leemkuilen. Er werd echter nog niet gebaltst.

Korhoen.
Het bestuur zou voor willen stellen om voor de korhoen-tel1ingen 
dit Jaar zondag 5 april, maandag 20 april <2e paasdag !) en 
zondag 3 mei te reserveren. De volgende gebieden zouden in ieder 
geval geteld moeten worden: Oirschotse Heide, Rechte Heide,
Drunense Duinen, Kampina en Landschotse Heide. Verdeling van de 
telgebieden zal tijdens de maart-vergaderlng aan de orde komen. 
Voor wie tijdens de maart-vergadering verhinderd zal zijn, maar 
toch graag mee wil tellen, graag voor de vergadering even een 
telefoontje naar Ad van Poppel.

De Mortelen.
Tijdens de laatste ledenvergadering is afgesproken dat we volgend 
jaar <19931 een broedvogelinventarisat1e van De Mortelen zullen 
uitvoeren. Dit is dan een herhaling van een inventarisatie die de 
werkgroep in de jaren 1977 tot en met 1979 heeft uitgevoerd. Het 
uitvoeren van een nieuwe inventarisatie zo'n 15 Jaar na deze 
eerdere inventarisatie biedt goede mogelijkheden om de 
broedvogelbevolking van toen te vergelijken met die van nu.
Niet alle leden echter kennen de Mortelen even goed, terwijl 
misschien niet iedereen even veel ervaring heeft met het 
inventariseren van broedvogels. Daarom zullen we enkele 
werkgroepsekskursi es organiseren naar de Mortelen, waarbij we 
zowel het geblea kunnen leren kennen, wat ervaring kunnen opdoen 
met het inventariseren van broedvogels, en een bijdrage kunnen 
leveren aan het bijeen brengen van gegevens. Deze ekskursies zijn 
gepland voor zondag 12 april, vrijdag 8 mei en zondag 14 juni. De 
ekskursie van vrijdag 8 mei zal een avondekskursie worden 
(nachtegaal, houtsnip} waarbij we ook aandacht zullen besteden 
aan vleermuizen. De overige 2 ekskursies zullen plaatsvinden op 
zondagochtend. Nadere afspraken zullen tijdens de vergaderingen 
worden gemaakt.

Ad van Poppel.
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LANDSCHAPSBEHEER '51/'92 (Vanaf aov. '91 tot en met maart '92)

Gebied Aard en duur van het werk Aantal
werkuren

TER BRAAKLOOP 27 st. Amerikaanse Eik geveld 
Gem. Moergestel tbv nieuwe aanplant (inlands loofhout) 

4-1 mandagen *

TREg ELAAK 
Gem. Oirschot

2 grove dennenpercelen uitgedund 
32 mandagen

TER BRAAKLOOP stormhout (den) geruimd 
Gem. Moergestel 28 mandagen

STOKSKE 9 st. wilgen geknot
Gem. Moergestel 8 mandagen

TUIN VAN CISCA 
Gem. Oirschot

3 st. wilgen geknot.
Opm. : met ca. 10 personen in 30 minuten 
20 liter Erwtensoep verorberd

ZEGENRODE (Dommeldal) 9 st. zware wilgen geknot 
Gem. St.-Micnielsgestel moerasbos afgezet (ca. 1/2 ha. )

50 mandagen

DE MURTELEN 
Gem. Oirschot

Wiigenbossen gedund in houtwal 
ca. 800 st. loofbomen aangeplant 
volgens ontwerp Brabants Lanoschap

TOTAAL 171 mandagen

225. 5 

176. - 

154. -

44. -

11. -

27b. -

55. - 

940. 5

ca. 150 sterren vezeihout 
ca. 10 sterren eik (op stam)

* Een mandag is gemiddeld 5 V4 uur per persoon per dag gewerkt

Opbrengsten van het hout zijn op dit moment 
(afrekening vindt meestal rond april 
kosten/opbrengsten bekend zijn volgt een 
overzicht.

nog niet bekend 
plaats). Zodra 
kort financieel

Nogmaals 
vogelrlJ k 
opdoen om 
(de kroeg

dank aan eenieders energieke inzet en op naar een 
seizoen waarin we de mentale krachten zullen moeten 
met weer hetzelfde fanatisme het knotselzoen ‘92/‘93 in 
in) te kunnen duiken.

Sjef en Gerard.
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FINANCIEEL. VERSLAG 1991.
INKOMSTEN.
Kontributie F 1770,00
Vogeljaar F 222,00
Propagandamateriaal F 12936,91
Landschapsonderhoud F 14295,57
Kasgeld F 2745,33
Plusrekening F 4,15
Sterrekening F 22934,08
Diversen F 13754,06

totaal F 68662,10

UITGAVEN.
Administratie F 790,20
Natuurvoorzieningen F 3270,80
Propagandamateriaal F 1746,31
Abonnementen F 484,40
Interne aktiviteiten F 19522,60
Kasgeld F 2638,13
Plusrekening F 0,00
Sterrekening F 0,00
Diversen F 15700,00

totaal F 44152,84

Inkomsten F 68662,10
Uitgaven F 44152,84
Eindsaldo F 24509,26

Dit bedrag is als volgt verdeeld
Postrekening F 1463,79
Plusrekening F 4,15
Sterrekening F 22934,08
Kasgeld F 105,22
Eindsaldo F 24507,24

Het financiële eindsaldo van 1990 bedroeg F 19939,69.

Een aantal opmerkingen:
- Na vele herberekeningen en kontroles bleek een verschil van 

F 2,02 tussen de boeken en de rekeningen.
- De uitgaven in verband met onze bundel zijn geplaatst bij 

inkomsten onder propagandamateriaal en bij uitgaven onder 
interne aktiviteiten. De uitgaven zijn hoger doordat in '91 
de rekeningen voor de le en 2e druk werden betaald, terwijl 
in '90 reeds inkomsten uit verkoop waren. Voor een overzicht 
omtrent de financiën van de bundel, verwijs ik naar 
desbetreffende bijlage.

- De posten diversen worden gebruikt om overschrijvingen 
tussen post- en spaarrekeningen en de kas te boeken.

- We kunnen ons over '91 verheugen op goede opbrengsten vanuit 
het landschapsonderhoud.

- Aan rente over het gespaarde bedrag van de sterrekening 
ontvingen we F 478,95. Daarbij moet worden vermeld dat het 
spaarbedrag uitgroeide van F 7955,13 eind '90 tot F 22934,08 
eind '91.



Tijdens de jaarvergadering zal het bestuur met een voorstel 
komen waarin opgenomen een vastgestelde reserve en een 
voorstel voor besteding van de jaarlijks te ontvangen rente 
van de sterrekening.

Tenslotte:
Om te komen tot een overzichtelijker boekhouding en een 
jaarlijks terugkerende begroting, hebben we (Loek, Frits en 
ondergetekende) tijdens een daarvoor belegde vergadering een 
nieuwe indeling van de boekhouding samengesteld.
Ingaande 1 januari '92 zal de volgende indeling worden
gehanteerd:
INKOMSTEN:
Kas
Giro
Sterrekening
Kontributie
Houtverkoop
Propaganda
Abonnementen individueel
Diversen
P.M.

UITGAVEN
Kas
Giro
Sterrekening
Algemene verenigingszaken:

* Abonnementen vereniging
* Abonnementen individueel
* Administratiekosten 

Beschermingsaktiviteiten:
* Materialen
* Overigen

Onderzoek en studie:
* Materialen
* Publikatiekosten 

Propaganda:
* Materiaal
* Lezingen 

Landschapsbeheer:
* Materiaal
* Representatiekosten 

Diversen
P.M.

Gezien de korte tijd tot de jaarvergadering waren we nog niet 
in staat deze nieuwe indeling om te zetten in een begroting 
voor 1992. Deze zal in de april vergadering worden voorgelegd.

Ik hoop dat je op deze manier weer volledig op de hoogte bent 
van de financiële stand van zaken van de vereniging.

Frank van den Oetelaar.



dl 31 maart Leden Jaarvergadering

da 16 april Bestuursvergadering
20 26 april Excursie Be Keinweg

dl 28 april Ledenve rgader i ng

WO 13 mei Bestuursvergadering

dl 26 mei Ledenvergadering
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