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Vogelwerkgroep Nederweert plant gedenkboom.
2014 wordt voor de Vogelwerkgroep Nederweert een speciaal jaar.
We vieren dit jaar namelijk het 20 jarig bestaan van onze vereniging. Met z’n
allen 20 jaar vogels inventariseren en beschermen in het Nederweertse
landschap, daar zijn we bijzonder trots op en daar willen we uiteraard graag even
bij stil staan. De leden van onze vogelwerkgroep zijn allemaal mensen die
genieten van vogels, genieten van de natuur en deze op zijn waarde weten
schatten. Vanuit dit oogpunt is de Vogelwerkgroep vanaf het eerste begin actief
bezig met het beschermen en behouden van de vogels en de natuurwaarden in
onze eigen gemeente. Ieder lid kan hier op zijn eigen manier aan bijdragen.

Een belangrijk werk is het vlakdekkend inventariseren en vervolgens in kaart
brengen van de zeldzame en schaarse vogels van Nederweert. De reeksen die
hieruit ontstaan leveren, na 20 jaar aaneengesloten inventariseren, een schat
aan informatie. Veranderingen in het landschap en in het gebruik van o.a. de
agrarische gebieden vinden hun weerslag in het verdwijnen of verschijnen van
vogelsoorten en worden door de onderzoeksresultaten geboekstaafd.

Daarnaast zijn veel van onze leden actief bij het beschermen van speciale
soorten zoals de steenuil, kerkuil en de weidevogels, of verrichten
beheerswerkzaamheden om biotopen te verbeteren. Ook wordt er aan educatie
en voorlichting gedaan o.a. door middel van onze drukbezochte basiscursus vogels
kijken, de opfriscursussen, de lezingen en de excursies. Dit voorjaar wordt
er een cursus ‘observeren en inventariseren’ verzorgt.

Een vereniging kan enkel bestaan door de betrokkenheid en loyaliteit van zijn
leden. Dankzij de inzet van al deze mensen is het mogelijk om draagvlak te
creëren en zo daadwerkelijk iets voor de vogels en de natuur in onze omgeving te
betekenen. Sinds de oprichting in 1993 is het ledenaantal gestaag gegroeid tot
ruim honderd enthousiaste leden en nog steeds mogen we regelmatig
nieuwelingen begroeten. Dat is fantastisch en daar zijn we dan ook heel blij mee.

In de loop van de jaren hebben we echter, door hun overlijden, helaas ook
definitief afscheid van enkele leden moeten nemen. Vaak mensen die erg
betrokken of actief waren en die we nog altijd missen op onze
ledenbijeenkomsten of buiten in het veld.

Ter herinnering aan deze overleden leden,
hebben we aan het begin van ons
jubileumjaar, geheel passend in het
gedachtengoed van onze Vogelwerkgroep,
een gedenkboom geplant op het landgoed
Philomenahoeve.
In overleg met de eigenaren van het
landgoed, Flip en Wendy Schreurs,
werd gekozen voor een juglans regia ofwel
walnoot. Deze soort kwam in hun aanplant
nog niet voor en
zal dus in de loop van de tijd steeds
herkenbaar blijven tussen de andere bomen
op het terrein.
Moge hij daar groeien als een natuurlijk
symbool, een blijk van waardering voor, en
een respectvol eerbetoon aan de overleden
leden van onze vereniging.
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