
WERKGROEP VOOR
VOGEL EN NATUURBESCHERMING
MIDDEN-BRABANT

mededelingenblad april 1987

UITNODIGING

Ledenvergadering dinsdag 28 april a.s. Boerderij "de Schaapjes"
Aanvang: 20.00u

Agenda

1. Opening en notulen
2. In- en uitgegane stukken
3. Consulent voor Vogelbescherming
4. Excursieprogramma
5. Tellingen (Regenwulp en Korhoen)
6. Rondvraag

Interne vogelcursus: -Appelvink
-Grauwe klauwier 
-verschil Glanskop-Matkop

Opm.: De hierbij horende excursie is gepland op zondag 3 mei en wordt
gehouden in het Meinweggebied. Vertrek om 05.00u Station Oisterwijk.

Na afloop: dia’s Scandinavië (deel 2) door Ragnar.



2. Notulen vorige vergadering:
Notulen worden goedgekeurd. Opmerking van Joop was dat de excursie naar de 
Loonse & Drunense Duinen en de Utrechtse Heuvelrug zeer geslaagd was. Er 
was veel gezien en het was gezellig. Instemming van de vergadering.

3. Financieel verslag pennymaster.
Financieel jaarverslag wordt uitgedeeld en toegelicht. Met name de vogel- 
cursussen in Esch en Oisterwijk zorgen voor flinke groei van financiële 
armslag. De vereniging is financieel gezond. Frank kondigt aan dat de op
zet van de boekhouding wordt veranderd hetgeen de duidelijkheid ten goede 
zal komen.

4. Verslag kascontrolecommissie.
Lieneke & Marian keuren het verslag van de pennymaster goed en complimenteren 
hem met de uitstekend bijgehouden boekhouding. Opmerkingen echter waren wel 
dat vier leden van de VW3 geen contributie hebben betaald over 1986 en dat 
een geplaatste bestelling bij Vogelbescherming zeer traag afgehandeld wordt. 
Dit laatste blijkt overigens niet anders te kunnen, maar Frank zit er bovenop. 
Als laatste stelt de kascontrolecommissie voor om Loek en Nico een presentje 
of kleine financiële tegemoetkoming te geven i.v.m. hun werk aan de vogelcur- 
sussen. Dit gelet op het succes van de cursussen, de moeite die er in gestoken 
wordt en het geld dat ze in het laatje brengen. Voorstel wordt door de verga
dering aanvaard.

5. Jaarverslag secretaris.
Verslag wordt aanvaard met die opmerking dat ook Loek in het bestuur zit.

6. Bestuursverkiezingen.
Voorstel van het bestuur om interimbestuurders te laten zitten voor een perio
de van twee jaar wordt aanvaard. Wel moet een en ander statutair nog geregeld 
worden.
Overigens trad Lieneke statutair af als lid van de kascontrolecommissie. Haar 
plaats wordt ingenomen door Joop van de Groen, waardoor wij allen getuige van 
de oprichting van het nieuwste familiebedrijf: Van de Groen Kascontrole bv.

7. Tellingen.
Arno Braam heeft de organisatie van de Korhoentellingen op zich genomen. De 
organisatie is reeds rond. Per heide zijn groepjes met coördinatoren samenge
steld, welke voor verdere afronding tijdens de tellingen borg staan.
Ongeveer twintig (!) leden nemen deel aan de telling. Zouden de Korhoenders 
in Brabant werkelijk toenemen ? Voor vragen: Arno Braam:013-369269.
Op bescheiden schaal worden er dit jaar ook weer Regenwulptellingen opgezet, 
waarbij op vier plaatsen gedurende twee avonden geteld zal worden. Het idee 
is er om in de toekomst ook aandacht aan de fourageerterreinen te besteden. 
Vragen of belangstelling: Viktor: (013) 363086



8. Nestkasten.
Ragnar en Ronald hebben de nestkasten (35) in de Oisterwijkse bossen schoon
gemaakt. D.w.z. dat 2/3 van de kasten in de loop der jaren verdwenen is. Bo
vendien vragen zij extra medewerkers om de draad weer goed op te kunnen pak
ken. Loek oppert het idee om op nieuw initiatief in te haken met een "Bonte 
vliegenvanger-project".
Frank en Frans hebben inmiddels 25 kastjes in elkaar gezet, terwijl er hout 
voor meer dan 150 kasten bij Gerard van de Kaa ligt.
Voorlopig wordt er nog niet aan uitgebreid plaatsen van de kasten begonnen, 
wel zal er tussen Ronald, Ragnar en Loek contact blijven bestaan, zodat vol
gend jaar begonnen kan worden.
M.b.t. het Steenuilen project waren er meningsverschillen over opzet en doel
zoals het oorspronkelijk bedoeld was en zoals er nu gewerkt werd. Joop en Ma-
rian gaan dit jaar door met een gebieds- en steenuil-verkenning, terwijl af
gesproken wordt dat meer mensen zich er mee bezig zullen houden, zodat er
in de loop van het jaar meer duidelijkheid geschapen kan worden.
M.n. Victcr zcl bij de verdere ontwikkelingen betrokken worden.

9. Rondvraag.
*Viktor: Het blijkt dat er belangstelling is voor een excursie naar Givrv (F) 
"Dat moet geregeld worden." Deze zou eind mei kunnen plaats
vinden. Mensen die belangstelling hebben kunnen Nico bellen, maar vooreerst 
zal hij zelf het een en ander uitzoeken.
*Miek: De spoorbrug in de Moerputten bij Vlijmen wordt afgebroken. Alleen de 
pilaren blijven staan vanwege de mosvegetatie die zich er in de loop van 
de jaren op ontwikkeld heeft.

10.Overige mededelingen en ideeën.
-Loek meldt dat er een heel goede tentoonstelling m.b.t. vogels is in de bi
bliotheek te Oisterwijk. Joop oppert het idee dat dat ook een mooie gelegen
heid zou zijn om de VWG te presenteren. Bovendien zou nagetrokken moeten 
worden of de tentoonstelling in andere plaatsen in de buurt gaat komen.Ook 
hier zou de VWG zich dan kunnen presenteren.
-Het blijkt dat er van diverse leden belangstelling is om volgend jaar een 
keer naar die paddentrek te gaan kijken.
-Na twaalf jaar intensieve deelname aan diverse bestuursactiviteiten heeft 
Loek zich vorig jaar een beetje teruggetrokken. Deze arbeid werd gewaardeerd 
en was reden voor een waar cadeau.
-Het cadeau voor Ad is gekocht en wordt binnenkort opgestuurd.
-Er is belangstelling voor het Kerkuilen-werk van de VWG en gevraagd wordt 
om de bestaande diaserie te tonen en met informatie aan te vullen,zodat er 
een keer na de vergadering naar gekeken en geluisterd kan worden.



11. Korhoen

Kuorhln — Black Grouse — Tétras lyre — 
Birkhuhn
Tetrao tetrlx (Llnnaeus)

De Korhoen is een zeer sterk in aantal teruglopen
de vogelsoort, die zich in de schaarse, thans nog 
aanwezige geschikte, biotopen met de grootste 
moeite tracht te handhaven.
De Korhoen is een vogel, die uitgestrekte heidevel
den nodig heeft, afgewisseld met akkers en bos
percelen; en dat zegt de lezer al voldoende. Derge- 
lijke gebieden zijn in ons land nog slechts zeer 
sporadisch aanwezig in de zuidelijke en oostelijke 
provincies. Hoewel men tracht de soort daar te 
nelpen, stelt deze zulke hoge eisen aan zijn bio- 

fS P  dat hulp zeer moeilijk zal zijn.
' aantal Korhoenders wordt in Nederland vér 

jeneden de 400 exemplaren geschat en als dat zo 
ioorgaat zal het niet lang meer duren of deze 
jrachtige hoendersoort is voor ons land als broed- 
•ogel verloren.
Het broedgebied van de Korhoen in Nederland 
vordt beschouwd als een uitloper van de gebie- 
len in de Belgische Ardennen en In Duitsland en 
3 daardoor uiterst kwetsbaar.
)ver het algemeen Is het een standvogel, die 
ooguit wat rondzwerft. Zijn voornaamste voedsel 
estaat uit zaden en kruiden, heide en knoppen en 
tuifmeel van de Grove Den. De jongen voeden 
ich met insekten. Juist aan deze insekten blijkt 
et veelal te ontbreken, zodat het grootbrengen 
an de jongen de grootste zorg is gebleken. De 
orhoen is een polygaam levende vogel, waarvan 
e balts op een zogenaamde bolderplaats plaats- 
ndt en zeer indrukwekkend is om te zien. Enkele 
avoorrechte vogelaars kunnen nog wel eens de 
alts bijwonen en zien hoe de haan met zijn prach- 
ge liervormige staart zeer fraaie pronkhoudlngen 
inneemt bij zijn pogingen om een wijfje voor zich 

^felnnen .
zal een groot verlies voor de Nederlandse en 

alglsche avifauna zijn, indien de maatregelen, 
e men heeft genomen of nog zal nemen om het 
arhoen te behouden, zonder resultaat zouden 
ijven. Een verarming van onze vogelrijkdom, 
irekend is voor de omstandigheden In het 
•u van veel vogels, maar ook van de mensen. 
Belgis zijn de Kempen en de Ardennen de 
ri waar nog enkele tientallen paren 
orkomen.

rschotse Helde, gem. Oirschot, 26 maart

to; Jos Jaspers



- De excursie van de Vogelwerkgroep op zondag 5 april verandert enigzins 
van aard en gaat niet meer naar het rijk van Nijmegen, maar alleen naar het 
gebied van de Strijper Aa.

11.Na afloop van de vergadering werden dia's getoond van de Strijper Aa e.o., 
met extra aandacht voor de soorten die centraal staan in de komende excur
sie.
Daarna wordt er niet weinig flauwekul verkocht c.q. nagebuurt tijdens het 
nuttigen van een glaasje.

Arno Braam.



2. Notulen vorige vergadering:
Notulen worden goedgekeurd. Opmerking van Joop was dat de excursie naar de 
Loonse & Drunense Duinen en de Utrechtse Heuvelrug zeer geslaagd was. Er 
was veel gezien en het was gezellig. Instemming van de vergadering.

3. Financieel verslag pennymaster.
Financieel jaarverslag wordt uitgedeeld en toegelicht. Met name de vogel- 
cursussen in Esch en Oisterwijk zorgen voor flinke groei van financiële 
armslag. De vereniging is financieel gezond. Frank kondigt aan dat de op
zet van de boekhouding wordt veranderd hetgeen de duidelijkheid ten goede 

komen.

4. Verslag kascontrolecommissie.
Lieneke S. Marian keuren het verslag van de pennymaster goed en complimenteren 
hem met de uitstekend bijgehouden boekhouding. Opmerkingen echter waren wel 
dat vier leden van de VWG geen contributie hebben betaald over 1986 en dat 
een geplaatste bestelling bij Vogelbescherming zeer traag afgehandeld wordt. 
Dit laatste blijkt overigens niet anders te kunnen, maar Frank zit er bovenop. 
Als laatste stelt de kascontrolecommissie voor om Loek en Nico een presentje 
of kleine financiële tegemoetkoming te geven i.v.m. hun werk aan de vogelcur- 
sussen. Dit gelet op het succes van de cursussen, de moeite die er in gestoken 
wordt en het geld dat ze in het laatje brengen. Voorstel wordt door de verga
dering aanvaard.

5. Jaarverslag secretaris.
Verslag worct aanvaard met die opmerking dat ook Loek in het bestuur zit.

6. Bestuursverkiezingen.
Voorstel van het bestuur om interimbestuurders te laten zitten voor een perio
de van twee jaar wordt aanvaard. Wel moet een en ander statutair nog geregeld 
worden.

^i^prigens trad Lieneke statutair af als lid van de kascontrolecommissie. Haar 
^^aats wordt ingenomen door Joop van de Groen, waardoor wij allen getuige van 
de oprichting van het nieuwste familiebedrijf: Van de Groen kascontrole bv.

7. Tellinaen.
Arno Braam heeft de organisatie van de Korhoer.teliingen op zich genomen. De 
organisatie is reeds rond. Per heide zijn groepjes met coördinatoren samenge
steld, welke voor verdere afronding tijdens de tellingen borg staan.
Ongeveer twintig (!) leden nemen deel aan de telling. Zouden de Korhoenders 
in Brabant werkelijk toenemen ? Voor vragen: Arno Braam:013-369289.
Op bescheiden schaal worden er dit jaar ook weer Regenwulptellingen opgezet, 
waarbij op vier plaatsen gedurende twee avonden geteld zal worden. Het idee 
is er om in de toekomst ook aandacht aan de fourageerterreinen te besteden. 
Vragen of belangstelling: Viktor: (013) 363086





9. Matkop
Reidmies -  Willow Tit -  Mésange boreale
(of Mésanges des saules et alpestre) -  Weidenmeise
Parus montanus rhenanus Kleinschmidt

Er komen in Nederland en België twee zwartkop
mezen voor, de Matkop en de Glanskop. Beide 
staan in cie kalender van dit jaar afgebeeld. De 
Glanskop treft u op afbeelding nummer 20 aan.
Beide soorten lijken, ik zou haast zeggen als twee 
druppels water, op elkaar. Allebei hebben ze een 
zwarte kruin, nek en kin met lichte tot witte wangen 
en onderdelen. Laten wij maar niet proberen deze 
‘wee van elkaar te onderscheiden, zonder hun roep 
tsf zang gehoord te hebben. De Matkop, die op dit 
plaatje is te zien, zou volgens de laatste gegevens 
in aantal ruim vier maal zo veel voorkomen als zijn 
neefje de Glanskop. Ze zijn vrijwel overal te vinden, 
üenalve bijvoorbeeld aan de kustgebieden van 
Groningen en Friesland, Noord-Holland boven het 
U (op enkele uitzonderingen na), Zeeland en 
IJsselmeerpolders, maar ook op de Waddeneilan
den r sommige delen van onze duinstreek. Het 
schij. ja t de Glanskop toch gebieden opzoekt met 
wat maer beschutting, regelmatig verspreid over 
3nze zandgronden, maar merkwaardig genoeg zeer 
okaal voorkomend in de provincies Noord-Brabant 
?n Limburg.
n een voorjaar hebben wij een tweetal Matkoppen 
dagenlang voor ons keukenraam zien werken aan 
;en fm^st twee meter hoge berkenstronk. Zij hak- 

pikten dat de spaanders van het zachte, 
unnoi. 3 hout in het rond sprongen. Jammer 
ienoec rebben ze hun werk uiteindelijk niet afge- 
isakt. /laar blijkbaar zijn ze goed in staat hun 
igen nestholte in vermolmd, dood hout te hakken, 
’an de Glanskop wordt gezegd dat deze dat nim- 
rer zou doen. De Matkop wordt in vochtige loof- 
ossen langs beken en rivieren en in moerassige 
meken aangetroffen, maar ze zijn ook aan te tref- 
m in drogere gebieden waar de Glanskop zich 
ster thuisvoelt.
oordat ze goed fel zijn en zich ‘de kaas niet van 
5t brood laten eten’ kunnen ze zich goed hand- 
rven tegenover de andere mezensoorten. Maar de 
rrzaak dat men hen slechts zelden in nestkastjes 
intreft moet deels ook gezocht worden in de spe- 
ale eisen die ze stellen aan hun nestholte. Daar
in zou eigenlijk eens wat meer aandacht besteed 
aeten worden.
t eens op deze foto. Er wordt soms wel eens 
zegd dat de Matkop een echte ‘stierenek’ zou 
bben, in tegenstelling tot de Glanskop.

>ddo, Winterswijk, 21 april 1981 

to: Frits van Daalen



20. Glanskop
Swartkopmies -  Marsh Tit -  Mésange nonnette -  Sumpfmeise 
Parus palustris palustris Linnaeus

In deze kalender hebben wij ook al de Matkop laten zien, die vrijwel he 
evenbeeld van de Glanskop is. Beide zijn het zwartkopmezen en ze zijn vrij
wel alleen en zeker het gemakkelijkst te onderscheiden door het gehee 
verschillende geluid dat zij maken.
De typische lokroep van Matkop klinkt zo ongeveer als 'pèh-pèh', dit word! 
soms voorafgegaan door ‘tsjik'. Soms ook een karakteristiek ‘iez-iez-iez’ 
De zang heeft twee kenmerkende geluiden, een tuintluiterachtig geluid er 
een meer bellend, fluiterachtig ‘pjuu-pjuu-pjuu'. De typische roep van de 
Glanskop is tweelettergrepig ‘pietsjè-pietsjè’, vaak volgt daarop een scherp 
'tsjêrr' en een bijzonder kenmerkend ‘tsjika-die-die-die’. De zang wordt 
beschreven als een toonloos, ratelend 'tsjèp-tsjèp-tsjèp', geheel anders 
dan welk geluid ook van de Matkop. Kennen wij het verschil van de geluiden 
eenmaal, dan is het eigenlijk een 'koud kunstje' om ze te onderscheiden. 
Enkele winters geleden hadden wij een Glanskop, die regelmatig op de 
voertafel kwam om daar van de zonnepitten te komen eten. Maar de Glans
kop werd vaak verjaagd door de Kool- en Pimpelmezen en andere bezoe
kers. Maar wie niet sterk is moet slim zijn en de Glanskop had er wat op 
gevonden dat hij zich rustig te goed kon doen aan de zonnepitten. Hij had 
namelijk ontdekt dat als hij zijn korte alarmroep liet horen als er een Sper
wer in de buurt was, alle andere vogels snel van de voertafel verdwenen. 
Welnu, werd het hem te gortig en liet hij even die alarmroep horen, dan 
schoten alle andere vogels in het hout weg en de Glanskop bleef rustig van 
de zonnepitten -zitten eten. En dat ‘flikte' hij telkens weer en steeds met veel 
succes!

's-Graveland, 17 lebruaii 1981 Foto: Frits van Daalen



11. Grauwe Klauwier
Skatekster -  Red-backed Shrike -  
Pie-Grièche écorcheur -  Neuntöter 
Lanius collurio co llu rio  Linnaeus

Deze prachtige vogel heeft talloze onaardig klinkende 
volksnamen die te maken hebben met het bijzondere 
gedrag. Negendoder, Wurger, Dorendraaier, Vinken- 
bijter. Rode Tuinvalk, Moordekster zijn er zo een paar. 
Klauwieren staan namelijk bekend om het opprikken 
van hun prooi op doorns of op prikkeldraad, voordat 
zij hiervan eten. Zodoende ontstaat als het ware een 
soort provisiekamer'. Op dit prachtige plaatje zien wij 
het mannetje juist een braakbal loslaten. Braakballen 
worden gevormd door delen van de prooi die niet ver
teerd worden, en weer uitgebraakt worden. Ze be
staan vaak uit haar, botjes, harde keverschilden ea 
dergelijke. **•
Reeds in de dertiger jaren was het een vogelsoort 
waarvan het aantal in ons land afnam. En dat zet zich 
nog steeds voort, zodat gevreesd moet worden dat de 
tijd zeer nabij is dat de Grauwe Klauwier als broed- 
vogel voor ons land zal zijn verdwenen. Velen hebben 
daar talloze oorzaken voor genoemd, maar niemand 
heeft de achteruitgang kunnen tegenhouden. Een in
dicator die ons er op attent maakt dat er iets in ons 
milieu mis is. Tegelijk met de achteruitgang van de 
meikever die we ook al vóór de Tweede Wereldoorlog 
constateerden. Ik geloof dat de vogelsoorten die zich 
deels voeden met grote schildkevers grote gevaren 
lopen. Dat zijn dus niet alleen de klauwieren, maar ik 
zou daar óók de Nachtzwaluw, de Ooievaar, het Kor- 
hoes, de Hop en de Boomvalk onder willen rekenen 
Trouwens hagedissen zullen de klauwieren ook niet 
veei meer kunnen vinden. Vroeger was het een vrij 
algemene broedvogel, vooral in de duinen en andere 
zandstreken. Wat minder talrijk, maar soms toch ook 
in de moeras- en de kleistreken. Bovendien is het 
een vogelsoort die erg gesteld is op heggen, hagen 
en houtwallen en óók daar wordt in ons land niet zo 
zuinig mee omgesprongen.
Uit het ringonderzoek blijkt dat de soort een typisch 
voorbeeld is van een vogel die een sterke zuidooste
lijke trek heeft, in tegenstelling tot het grootste deel 
van onze trekkers die in belangrijke mate in zuidwes- 
teiijke richting trekken. Door Grieken, Turken, maar 
ook in de Libanon wordt er nog onbarmhartig jacht 
gemaakt op klauwieren. Zelfs door kinderen. Men 
heeft daar tal van ingenieuze vangmiddelen voor ont
worpen en als lokaas dient veelal een grote kever of 
sprinkhaan In sommige delen worden ze bovendien 
gebruikt als lokvogel om de sterk op deze vogel rea
gerende stootvogels te kunnen vangen en schieten.

Neusiedlermeer, Oostenrijk, 5 mei 1978 
Foto: Jan den Besten



Verslag Excursie Strijper Aa 5 april j.1.

Op zondag 5 april was er weer een excursie naar aanleiding van de "interne 
vogelcursus". Om de Blauwborst en de Kleine Bonte Specht te zien was het ge
bied rond de Strijper Aa als excursiegebied gekozen. We troffen het met het 
weer, de zon scheen behaaglijk. Op de plaats van bestemming aangekomen, leidde 
Victor de groep regelrecht naar de Blauwborsten. Na druk zoeken kreeg iedereen 
hem toch te zien.
Verder zaten in datzelfde gebiedje ("het Goor of Turfwater"): Waterral, Rietgors, 
verscheidene loofzangers, een geplukt Sperwer, en een cf Havik (zie geplukte Sper
wer).
Daarna liepen we over de "Groote Heide": een open droge vlakte met verspreid 
staande naaldbosjes. Hier waren Keep, Buizerd, Wulp, Gele Kwikstaart, Geelgors, 
Roodborsttapuit en Boomleeuwerik te zien. De laatste was mooi te zien en te horen 
tijdens zijn zangvlucht boven zijn territorium.
T ^ ^ n s  een ware"overlevingstocht" waarbij een riviertje moest worden "overwon- 
n V  iP werden nog Zwarte Mees, Kraanvogel, Krakeend, een halfverteerde Bruine 
Ki^^endief, een nest van waarschijnlijk een Wespendief gezien en een Goudvink 
gehoord. Victor dacht even nog een Kleine Bonte Specht te horen maar na enig 
gezoek ontdekten we wat het "getik" veroorzaakte: een los stukje schors. Maar 
de Blauwborst en ook de Havik en de Boomleeuwerik (zie vorige excursie) compen
seerden het ontbreken van de Kleine Bonte Specht ruimschoots, (thuisblijvers 
kregen wéér ongelijk).
De volgende excursie (3 mei a.s.) is naar de "Meinweg" bij Roermond.

Niels

Zondag 12 april j 1. Werd dc 
gehouden • Veel leden telc 

^ ^ >ul t a t en:
^Hfthsc en jrunenso uin: 
Cirschotsc Rei 
Kctersclsc Rei 
Landschotse Hoi 
W.öffte Rei 
L anipina

eerste korhoentelling van dit jaar 
:n nee ondanks liet erbamelijke veer»

0
6 hanen 
c
3 hanen
3 hanen 3 hennen
1 haan 1 hen

Inmiddels werden enkele terreinen nogmaals bezocht en werden b.v.
p de Cirschotsc Rei inr.ii*.1 els 1G hanen en 3 hennen geteld, 
jr komen nog meer tellingen • Zorg dat je erbij bentj

Overigens waren er ooi: andere leuke waarnemingen.
Op Ra::.pina 6 gro enpoo trui tors ; Cirschotsc Rei : Velduil l  
kn ook nog 7^ Kraanvogels, 1 tapuit, k  bosruiters, 3 witgatjes. 
en een Aalscholver op de Leemputten.



Data
April
25 i Regenwulp telling (coördinatie Amo)
25/26: A von d excu rs ie  van de v o g e l cursus 19*00 uur B I .K e i O1 wijk.
25: Excursie V.B./KRO vertrek markt Girschot 06.00 uur (Nico)
26: Korhoentelling (coördinatie Arno)
27: Laatste theorieavond vogelcursus.
28: LLOENVL'RGADERING 
29: Regenwulptelling
Lei
2 : korhoentelling
3 : EXCURSIE Leinweg (Roermond) Vertrek 05*00 uur station Oisterwijk.,

(Appelvinlc en Grauwe Klauwier zijn besteld l )
9 : Excursie V.B*/kRC 06.00 bij de kerk in Udcnhout (Arno en Ronald) ,
10: korhoentelling
13: Bestuursvergadering
16/17 : Opendag Bezoekerscentrum Natuurmonumenten (cisterwijk) .

Juni
o : EXCURSIE Achterhoek

?aedelin gen
-Ons lid Hans van Lieshout vraagt of er belangstelling bestaat 
on: in het najaar of in de winter met een groer naar hem in Sterks el 
te ko men om aldaar een stuk natte hei te komen plaggen, zin voor
stel is om b.v. saterdag * s morgens te arriveren, cveraag te plaggen—  
bij hem te overnachten en zondag 1 s morgens daar in de buurt te gaan 
vogelen. (Natuurlijk kun je ooi: zaterdag* s avonds naar huis gaan)
Het gaat om een oorspronkelijk moei stuk natte dophei wat in de loop 
oer jaren vergrast is.(in bezit van Brabants Landschap).

-Nieuw lid: Brits van der : eer, kerkstraat 3^> Berkel-Enschot 013-" 337515
-deelnemers aan de excursie naar Givry (Noord-Frank rijk) die zich tot 
nu toe hebben opgegeven zijn:
Ronald Smulders, Loeit Hilgers, Victor Retel kelmrich, Nico Ililgers, 

Ciska van Laarhoven, Jean-paul Cngonae, ^j~o~r5'J?an~'Dae 1 en,
Sjëf Staps, Toon van den Langenberg en kasper,..
Onder voorbehoud ;Amo en Lonique,
Wie nog moe vil neemt met Nico contact op.

"Jij staan daar met een kraam. Enkele mensen hebben zich reeds 
opgegeven. Op verg. definitieve afspraken.

15 : LEDENVERGADERING
21*t/m 2 h  : Voorjaarsexcursi e Givry.


