Een mooiere start van het jubileumjaar 2018
hadden we ons niet kunnen wensen!

Tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nederweert zijn dit
jaar voor de zesde keer de Gemeentecomplimenten uitgereikt. Deze
gemeentelijke onderscheiding is een blijk van waardering en erkentelijkheid
voor getoonde inzet en verdiensten, maar ook als aanmoediging om vooral
zo door te gaan dan wel een waardering voor bijzondere prestaties of
vernieuwend of bijzonder ondernemerschap.

Natuurlijk Nederweert
Het gemeentecompliment in de categorie Natuurlijk Nederweert gaat dit jaar
naar de jubilerende Vogelwerkgroep Nederweert.
Op de foto uitreiking compliment aan Ria Klaessens-Verdonschot.
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Toespraak Burgemeester

“Sportief Nederweert, dit jaar omgedoopt in “Natuurlijk Nederweert”.
Sportief betekent immers veel meer dan op hoog niveau sporten. Het
Gemeentecompliment in deze categorie is daarom dit jaar toegekend aan de
Vogelwerkgroep Nederweert.” De burgemeester vervolgt “Ik ben ooit met
mijn echtgenote ’s morgens zeer in de vroegte meegefietst naar het Sarsven
en de Banen. Dat gezamenlijk spotten en tellen van de vogels is echt een
sport op zich“.
Op 30 november 1993, staken enkele actieve ‘vogelaars‘ de koppen bij
elkaar en richtten de Vogelwerkgroep Nederweert op. Ze vieren dit jaar hun
zilveren jubileum. De vereniging heeft de bescherming van vogels in de
natuurlijke omgeving ten doel. Zij proberen dit te bereiken door onderzoek,
archivering, verstrekken van gegevens aan derden, nestbescherming,
voorlichting en educatie. “En u zult begrijpen dat zij in een natuurrijke
omgeving als Nederweert daar de handen vol aan hebben“.
Een aantal huidige leden verrichtten al voor 1993 inventarisaties voor een
landelijke organisatie in zogenaamde atlasblokken. Nu men met voldoende
‘tellers’ was, werd al snel het idee geboren om de Gemeente Nederweert
gebiedsdekkend te inventariseren. Dit gebeurde in 2010 al voor de
zeventiende keer! Naast het doorsturen van de gegevens voor aan de
overkoepelende instantie SOVON wordt er bijna jaarlijks in eigen beheer een
Inventarisatierapport van Nederweert uitgebracht. Tijdens het tienjarig
bestaan werd er zelfs een prachtig boek over de resultaten van het eerste
decennium gepresenteerd
De Vogelwerkgroep Nederweert bruist nog steeds van energie en met
inmiddels ruim honderd leden uit heel de gemeente Nederweert is zij op
velerlei gebieden actief. “En om een goede ‘vogelaar’ te zijn moet je vooral
niet opvallen. En dat doen ze dan ook niet. Zij doen dat gewoon. En daarom
doet het mij veel plezier om hen het Gemeentecompliment voor Natuurlijk
Nederweert uit te reiken.” zegt burgemeester Evers.
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Op de foto leden van het bestuur van de VWG (Cor, Thijs, Ria en Jo) samen
met burgemeester Evers en twee gecomplimenteerden van een andere
categorie (Truus Wetemans en Piet Knapen met echtgenote)

Dankwoord van Cor de Nijs
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