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UITNODIGING LEDENVERGADERING 
DINSDAG 30 JUNI a.s.

Boerderij de Schaapjes Haaren 

Agenda

1. Opening en Notulen
2. In- en Uitgegane post
3. Vogelcursus 1987-1988
4. Nestkasten
5. Wensen winterprograrnma 
ó. Rondvraag

Dia's + verslag Givry-excursie



NOTULEN LEDENVERGADERING VAN 19 mei 1987.

AANWEZIG: Nico Hilgers, Joop en Marian v.d. Groen,Ronald Smulders,Niels Gilis- 
sen, Frits van der Meer, George van Daelen, Jo Swaans, Cis van Laar
hoven, Arno Braam, Frank van den Oetelaar, Miek Slikkeveer, Viktor 
Retel-Helmrich,Pim Eshuis, Sjef Staps, Frans van den Oetelaar. 

Berichtvan verhindering: Jean-Paul Ongenae,Loek Hilgers,lieneke Aangenent en 
Gerard van de Kaa.

1.OPENING EN NOTULEN.

Opening vindt plaats om tien voor half negen.Notulen worden aanvaard.

2.INGEKOMEN STUKKEN.

‘Stichting tot Behoud van de Ierse Venen: nieuwsbrief.
‘Noord-Brabants Landschap: het tijdschrift waarin het jaarverslag van de 
stichting.
*Ad van Poppel: hij stuurt een brief o.a. als reactie op het door ons gege
ven cadeau. Grappig: hij had het al.Dat schaadde echter niet.
‘Natuurmuseum Tilburg: Zij kondigen o.a. een lezing van Ben Krombach aan o- 
ver de boomkikkers van de leemputten. Plaats en Tijd: 12 juni, Café De Ros
kam,Tilburg,20.00 uur.
‘Reclamefolder voor KOWA-telescopen.
‘S.O.V.: de nieuwe Roodborsttapuit is uit !
‘Sjaak van Hooff: adreswijziging.

3.TELLINGEN.

Zowel de tellingen van Regenwulpen als die van ce Korhoenders zijn inmiddels 
achter de rug.
Regenwulp: De tellingen leverden moeilijkheden op, omdat aankomstrichting 
en -plaats per telling verschilden. Dit gold voor meerdere gebieden. Opval
lend was de overnachting van maar liefst 1500 Regenwulpen op de Regte Hei.
De gegevens worden door Viktor verzameld, waarna hij er eveneens een verslag- 
je van zal maken.
Korhoen: Joop deelt een verslagje uit van een reeks bezoeken aan de Oirschot- 
se Heide. Arno Braam verzamelt alle gegevens.De resultaten van Regte Hei,Ne- 
terselse Heide, Loose & 3runer.se Duinen moeten nog opgestuurd worden. Op zijn 
tijd zal van alles aan verslag verschijnen. Verontrustend is de Korhoenrecre- 
atie op de Oirschotse Heide en Landschotse Hei. Op de eerste hei worden regel
matig vogels verstoord doordat vogelaars er veel te dicht naar toe lopen.Op 
Landschot zaten fotografen in een schuiltent de vogels achterna.
Idee: Tellingen uitvoeren in het najaar, zodat er iets meer te zeggen valt o- 
ver ce reproductie van de vogels. Volgens Mieke er. Viktor zijn de vogel rede
lijk op leeftijd te schatten.Niet iedereen gelooft cat.Daarom zal Viktor op 
de volgende vergadering proberen uitsluitsel te geven.



4.AFSPRAKEN EXCURSIE GIVRY.

Hierover wordt hier'niets'vermeld. Het is geregeld. Acht mensen genieten 
daar momenteel van de mooie omgeving.

5.VOORSTEL HANS VAN LIESHOUT.

Hans stelde voor om in het najaar met een behoorlijke groep van de vwg te 
komen plaggen op De Lange Bleek (omgeving Sterksel).Zijn voorstel was om een 
dag te plaggen, bij hem te eten en te slapen en de volgende dag in te om
geving een terrein te bezoeken. Afgesproken wordt om de uitnodiging te ac
cepteren en er bleek genoeg belangstelling

IGE MEDEDELINGEN.

Halverwege de vergadering gaf Joop de aanzet tot een discussie over het feit 
of het niet slim zou zijn om als vwg te proberen het jachtrecht van bepaalde 
kwetsbare terreinen te verwerven.Dat is al ooit geprobeerd en opgegeven we
gens de grote sonmem geld die er mee gepaard gingen en omdat men ze niet 
verkocht aan een vwg die er niet op wil jagen. Frits van der Meer oppert het 
idee om toch eens zoiets te proberen i.s.m. andere regionale natuurbescher- 
mingsgroepen en steun van het bedrijfsleven. De discussie wordt besloten zon
der beslissingen.
Nico vraagt in naam van Loek de aandacht voor de inrichting van 'aan de 
natuur toebedeelde gronden' in het kader van een ruilverkaveling tegen de 
Kleine Oisterwijkse Heide. Het gaat hier om + zes hectare. De plannen tot 
nog toe zijn zo dat men dit als corridor legt tussen Beerze en de K.O.H.
Dit ter bevordering van het contact tussen beide gebieden. Loek en de verga
dering zouden het echter liever ingericht zien als schraalgrasland tegen de 
K.O.H.. Dit punt loopt over in de discussie over de jachtpacht.
Arno zegt toe om deel vier van de topografische atlas te kopen voor de vwg.
In dat deel staan alle kaarten van Zuid-Nederland en het is in feite onmis- 

âr voor op de vergaderingen.MIVRAAG.

Ronald: Roodborsttapuiten kunnen afgehaald worden op de vergadering.Zij die
dat niet kunnen, krijgen hem in de loop van enkele weken thuisbezorgd 
of opgestuurd. Vergeet niet te betalen als abbor.ee.

Arno: Hij vraagt om precieze locatie Boomklevers t.b.v. onderzoek aan even
tuele zangdialecten van deze soort.

Miek: Zij vraagt of de mensen die mee doen aan de 'zandgateninventariesaties' 
hun formulieren willen inleveren. Doe dat dus zo snel als het kan.

6. SLOT.
Onder het genot van een praatje en een drankje wordt gekeken naar dia's van 
Hans van Lieshout van De Eifel (7) en van Viktor over Givry.

22 mei, 1987. BlaoTT..



MEDEDELINGEN

* Adreswijziging Arno Braam:
Goirkestr. 72b Tilburg

DATA

tel. blijft 353288 
Loek Hilgers:
Bernard Vriensl. 7 Oisterwijk 
iel. blijft 04242-84978

5 juli exkursie Meinweg vertrek: Station 
Oisterwijk *

26 augustus Bestuursvergadering

1 september Ledenvergadering


