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Beste VEEN-VIPS,  
 
Via deze Nieuwsbrief willen wij jullie regelmatig op de hoogte gaan houden van onze laatste 
ontwikkelingen.  
1. De buitenexcursie van onze cursus hebben we verplaatst naar het (late) voorjaar. Reden is 

dat dan onze schraalgraslanden (en Kraanvogelpercelen) mooi in bloei staan en ook dat onze 
inleiders wat meer tijd hebben om hun bijdragen uit te schrijven. 

2. Op ons perceel aan de Lagebrugwegweg (Neerkant) hebben we het westelijk raster een meter 
of 15 verplaatst. Het vrijkomende deel hebben we afgegraven zodat een plas-dras situatie 
ontstaan is (zie foto op site). Deze activiteit vormt een onderdeel van de afwaardering van dit 
perceel, die (via notaris en Groen Ontwikkelfonds Brabant) in een afrondende fase is. Het 
geld dat daarbij vrijkomt gaan we (grotendeels) besteden aan het meewerken aan aankopen 
in het Soeloopdal. Die aankopen zijn cruciaal omdat de Soeloop een gat heeft uitgeschuurd in 
de ondoorlatende Peelrandbreuk, waardoor er hier sprake is van ‘een gat in de badkuip’. 

3. Het bestuur van onze stichting is uitgebreid met Harrie Loomans uit Neerkant. Jullie kennen 
Harrie allemaal als onze enthousiaste vrijwilliger die met zijn tractor (en hulp van zwager Rick 
Slaats) op een voortreffelijke manier ons struinpad bijhoudt. Harrie gaat voorlopig meelopen 
met de door hem te kiezen activiteiten en beslist later welke taken hij op zich gaat nemen.  
Harrie, van harte welkom in ons bestuur! 

4. Het werk aan onze grondwatermeters begint aardig te vorderen. Het bedrijf Avallo Advies (Jon 
Mensinck) uit Liessel heeft de peilbuizen in de grond al geplaatst en in de werkplaats van 
Harrie Loomans vordert het werk gestaag, waarbij ook ‘architect’ Wim Jacobs een grote 
bijdrage levert. We hopen de meters in het (late) voorjaar op een heel feestelijke wijze te gaan 
openen, waarbij u natuurlijk uitgenodigd zult worden. 

5. Op zondag 2 oktober hebben Herman en Piet een excursie verzorgd voor een buurtvereniging 
uit Meijel. Er namen 42 personen aan deel. Het was een mooie promotie voor onze 
activiteiten. Bij de volgende excursies hopen we ook degenen die zich hebben aangemeld 
voor gidsactiviteiten bij dit soort acties te betrekken. 

6. Op onze percelen (15 hectare) aan de Griendtsveenseweg zijn de gewassen die bedoeld zijn 
als fourageermogelijkheid voor de Kraanvogel goed aangeslagen. Afwisselend zijn stroken 
ingezaaid met luzerne, graan en kruidenrijk grasland. Er is daar tussen ook nogal wat 
‘onkruid’ opgekomen. Voor ons natuurlijk geen probleem, maar voor het draagvlak in 
agrarisch gebied is toch besloten om op een natuurvriendelijke wijze te proberen dat kruid wat 
terug te dringen. Om de boerderijen aan de noordkant van deze percelen aan het oog te 
onttrekken voor de (jonge) Kraanvogels (we hopen vurig op hun spoedige komst!) gaan we in 
samenwerking met Staatsbosbeheer) een houtwal aanplanten van o.a. wilg, waarvoor we de 
stekken halen uit de aangrenzende Peel (Horster Driehoek). Dat gaat waarschijnlijk op een 
zaterdag medio november gebeuren. Graag willen we jullie uitnodigen om daarbij te komen 
helpen. U krijgt nog bericht over plaats en tijd. 

7. De afwaardering van onze percelen in Limburg aan De Kerkuilenweg, Belgenhoek en het 
Molentje heeft vertraging opgelopen. Wij waren het eens met de taxatie en de restwaarde.  
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Maar binnen de provincie is er kritiek op de (in hun ogen te lage) restwaarde. We blijven u op 
de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ook het aanplanten van 1 hectare bos op de 
Belgenhoek (compensatie binnen de gemeente) heeft vertraging opgelopen. De uitvoering 
daarvan gaat echter vrijwel zeker door en dus gaan we met hulp van Grad Smets door met 
het maken van het beplantingsschema en het bestellen van plannen. De gemeente heeft 
verzekerd dat we uiterlijk 15 december onze vergoeding zullen krijgen. De aanplant zal echter 
verschoven moeten worden naar het voorjaar. Ook daarvoor zullen we dan uw steun vragen. 

8. Tot voor kort maakten we gebruik van bankieren via ING. Maar we gaan nu werken met een 
bank die natuur en milieu hoog in het vaandel heeft staan. Dat is de Triodosbank. Ons 
rekeningnummer is daarom gewijzigd: NL52TRIO0391184776 t.n.v. Stichting VEEN. 

9. Binnen het bestuur hebben we een aantal werkgroepen geformeerd. U ziet die hieronder in de 
tabel. Degenen van jullie die zich daarvoor aangemeld hebben zullen t.z.t. door de trekker van 
het betreffende project uitgenodigd worden om plannen te maken voor de verdere uitwerking. 
In de tweede tabel staat aangegeven waarvoor men zich heeft aangemeld. Uiteraard is het 
mogelijk om zich alsnog voor een of meerdere activiteiten aan of af te melden. Als u daarvoor 
interesse hebt, geef dat dan per email even door aan Piet Blankers (jopibla@hotmail.com). 
 

 
 

Opzet werkgroepen stichting VEEN 

Werkgroep Trekker Assistent 

Basisonderwijs Harrie Erik 
Voortgezet onderwijs Erik Herman 

Onderhoud/buitenwerk Gerard Harrie 
Recreatie Herman Piet 
Voorlichting/gidsen Piet  Gerard 

 
 

VEEN-activiteit Aangemelde deelnemers 

Onderhoud struinpad Jan Snijders, Bernard Beukers, Fred Slaats, Rick Slaats, Sjouke 
Dalstra, Jos van Hoeij, Dave Dirks 

Beheerswerk VEEN-percelen Bernard Beukers, Fred Slaats, Peter vd Berkmortel, Rick Slaats, 
Sjouke Dalstra, Jeroen Boerkamps 

Advisering op specifiek terrein Herman Crompvoets (taal), Dave Dirks (weidevogelbeheer), Hans 
vd Laarschot (historie)  

Financieringsbronnen zoeken Sandor Daniëls (crowdfunding, advertenties in magazine), Dave 
Dirks (subsidie, RVO)  

Begeleiden (gidsen) van groepen Huub Kluijtmans (Wegh), Bernard Beukers, Gerard Dings, Ton 
Daniëls, Sjouke Dalstra, Dave Dirks, Nol vd Loop, Hans vd 
Laarschot (?) 

Opstellen folder recreatie  Herman Crompvoets 
Lesbrief basisonderwijs Gerard Dings 
Lesbrief V.O. Neeltje vd Vossenberg technasium/Engels) 
Lidmaatschap bestuur (toekomst) Dave Dirks 
Zelf nog ideeën?  Peelverhalen (Hans vd Laarschot), Speltbrood (Rick Slaats), 

Oeverzwaluwwand (Fred Slaats), foto’s maken/leveren (Bernard 
Beukers), aanpakken bio-industrie (Huub Kluijtmans), activiteiten 
met waterdicht pak (Maria Crompvoets). 

 

Voor opmerkingen over deze nieuwsbrief: 077-4661514. 
 
Met vriendelijke groet, namens bestuur VEEN 
 
Piet Blankers, secretaris 

 


