Jaarprogramma 2018
2 mei 2018: Het Kempenbroek: een landschap in ontwikkeling
Aanvang 19. 45 uur. Locatie Wups Pub, Kerkstraat 61 Nederweert
Erwin Cristis geeft een presentatie over de ontwikkeling van het landschap in het Kempen~Broek
(waartoe ook het Weerterbos behoort) tot het landschap zoals we dat vandaag kennen. Verder
wordt ingegaan op de grensoverschrijdende samenwerking die er de afgelopen jaren is ontstaan met
projecten rond natuur- en landschapsherstel, educatie, recreatie tot gevolg.
Afsluitend zal Erwin kort vooruitblikken naar een nieuwe uitdaging die door de organisatie is gesteld.

13 juni 2018, de Groene Specht: onderzoek naar voedselstrategie in bos en
agrarisch gebied
Aanvang 19. 45 uur. Locatie Wups Pub, Kerkstraat 61 Nederweert
De groene specht is de meest uitgesproken grondfoerageerder van onze spechten. Dat daarbij vooral
mieren gegeten worden is bij de meeste mensen wel bekend. Maar wat voor mieren zijn dat dan? En
hoe doen ze dat? Dat zijn vragen die niet zo eenvoudig beantwoord kunnen worden. Vogelwerkgroep
De Kempen heeft veel onderzoek gedaan naar de voedselstrategie van de groene specht. Die
strategie blijkt te variëren afhankelijk van het seizoen maar is ook verschillend voor groene spechten
die in het agrarisch gebied leven en groene spechten die in het bos leven. Uiteraard zal in deze lezing
veel aandacht besteed worden aan de belangrijkste mieren en hun levenswijze en hoe de groene
specht hier op inspeelt. Spreker is Jan Kolsters

9 mei 2018: Herdenkingsbijeenkomst
Op landgoed Philomena worden de overleden leden herdacht. Bijeenkomt is voor leden en
genodigden aanvang 19.30 uur (zie programmaboekje of website)

22 september 2018: filmavond Lambertushof
Openluchtbioscoop met prachtige natuurbeelden. Locatie Lambertushof. Bij slechtweer wordt
uitgwelen naar de Pinnenhog. Aanvang 19.30 uur (Zie programmaboekje of website)

27 oktober 2018: boekpresentatie met aansluitend verenigings BBQ
Middag en avondprogramma ( Zie programmaboekje of website)

December 2018: presentaties werkgroepen met de resultaten van 2018.
Datum en programma volgt

Activiteiten 2018
Mei
-1 mei -15 juni Steenuilenproject: controle nestkasten op broedgevallen. Oktober: schoonmaken
kasten. Coördinatie Har Luyten.
Week 18 Houtsnippen bezoek. In het Weerterbos wordt een integrale telling gedaan. Betreft
avondtelling van 21.30-23.00 uur. Vogels worden vanaf een vast telpunt in kaart gebracht.
Definitieve datum enkele dagen vooraf
Juni
Week 23: avondexcursie te voet aan Banen/Sarsven. We lopen de route Rietbeek/De
Banen/Visdijk/Sarsven/Banendijk. Ivm weersvoorspelling volgt exacte tijd en datum week vooraf.
Week 24:Weerterbos excursie Nachtzwaluw. Excursie is per fiets. Ivm weersvoorspelling volgt exacte
datum week vooraf.
vanaf 1 juni kerkuilenproject; controle van de kerkuilkasten op broedgevallen.
Bij een broedgeval worden jongen eventueel geringd. Daarna volgt een controle op een mogelijk
tweede broedsel ( augustus/september). In september/oktober kasten schoonmaken.
Augustus
-1 augustus tot en met 30 november; Trektellen Groote Peel, Aan de Berg. Coördinatie Frank
Meeuwisssen
September
23 september vrijwilligerswerk. Een ochtend werken in een natuurgebied in Nederweert. Locatie
volgt. Coördinatie Michiel Zwanenveld.
Oktober
21 of 28 oktober. Vrijwilligerswerk. Begeleiding scouting PIUS X, Weerterbos. Coordinatie Michiel
Zwaneveld
November
-25 november Een ochtend werken in een natuurgebied in Nederweert. Locatie volgt. Coördinatie
Michiel Zwaneveld
December
-15 december - 1 januari. PTT telling. Op vier telroutes in Nederweert worden alle vogels geteld.
Coördinatie Thijs Loven.

