VERENIGINGSNIEUWS

Eerste reewildshow Rivierenland

O

p initiatief van WBE Groot-Buren vond op 25 april de

Matthijs Zwart, voorzitter van WBE Groot-Buren, opende de

eerste Reewildshow voor Rivierenland plaats. Locatie

show met een welkomstwoord en gaf daarna het woord aan

vormde de sfeervolle jachtkamer van landgoed Mariënwaerdt

Marien Greep, voorzitter van Vereniging Het Reewild.

in Beesd. Zeven WBE’s leverden in totaal 62 geweien in. Nadat

Greep maakte van de gelegenheid gebruik om de nieuwe

de keurmeesters de leeftijd hadden bepaald was er de mogelijk-

trendtelling uit te leggen waarbij het minimumaantal reeën

heid tot het stellen van vragen en kon er van gedachten worden

wordt vastgesteld. Hieruit kunnen op termijn conclusies worden

gewisseld over de toekomst van het reeënbeheer.

getrokken over de populatieontwikkeling.

In memoriam
Kees Uittenbogerd 26 maart 1943 – 15 mei 2014

In de vroege ochtend van 15 mei 2014 kwam door een hartstilstand een abrupt einde
aan het leven van Kees Uittenbogerd.
Kees is opgegroeid te midden van de natuur en is altijd een fervent jager en natuurmens
geweest. Jagen was voor hem veel meer dan alleen het schieten, de contacten met de
medejagers tijdens de nazit in de jachthut, het genieten van het in de polder zijn,
betekenden veel voor hem.
We hebben hem leren kennen als jager, maar vooral als fijn mens. ’s Morgens was hij
altijd op tijd onder het motto ‘dan heb je nog wat aan je dag’.
Bij de oprichting van de WBE Tielerwaard West in 1991 was Kees een van de
initiatiefnemers en vanaf die tijd heeft Kees deel uitgemaakt van het bestuur van de
WBE. Als hij aftredend was, werd er door hem zelf wel een adviseursrol binnen het
bestuur gecreëerd, zodat hij toch steeds zijn inbreng kon blijven leveren. Vanuit zijn
mechanisatiebedrijf had hij veel contacten in de regio, met boeren, gemeenten en
terreinbeherende organisaties. Hij fungeerde als spin in het informatienet, zodat hij
steeds op de hoogte was van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in het gebied.
Hierdoor heeft hij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen en
functioneren van de WBE en het jachtbedrijf. Helaas is er veel te vroeg een einde
gekomen aan het leven van deze gepassioneerde natuurmens en weidelijk jager.
Wij wensen zijn echtgenote Alie en de verdere familie veel sterkte en kracht bij het verwerken van dit zeer onverwachte verlies.
Waidmannsdank, Jachtvrienden en bestuur WBE Tielerwaard-West
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