
Persbericht

Natuurfilm en presentatie over reeen in onze omgeving.

Onder de prikkelende titel  “Onze Reeen, een blik op betovering en beheer” 
organiseert Natuurwerkgroep de Eerdse Bergen weer een avond rondom een 
element  van de lokale natuur.  Dit maal “reeen”. Op woensdagavond 18 september 
(2019)  zal filmmaker Leo van de Veerdonk met zijn film u een blik gunnen in de 
betoverende wereld van 'het Ree'. Daarnaast zal wildbeheerder Twan van de Heijden 
vertellen over de bescherming en het beheer  dat nodig is om de ree duurzaam te 
behouden in onze buurt.

Leo, natuurfilmer uit Schijndel, maakte inmiddels een aantal films in dit gebied, onder 

ander over 't Creijspot. Hij oogste daarmee veel bewondering.

De film vanavond gaat over de Wereld van het Ree, een film over een van de mooiste 

dieren in de Nederlandse natuur. Het is, als groot in het wild levend hoefdier in de bossen 

naast ons, een uniek fenomeen. Voeg daar nog eens bij, de reebruine ogen die je doen 

smelten, tja, dan kan het niet anders of je wilt er meer van zien. Dat kan, vanaf de karige 

wintermaanden tot aan de herfst volgt de camera dit boeiend dier. In de film zitten 

uitzonderlijke beelden die de kijker uniek zicht geven op het leven van het ree in de vrije 

natuur, hier in de omgeving!

Maar de reeen waren er niet altijd in onze omgeving, en het vergt flinke inzet  ze te 

beschermen en duurzaam te beheren in onze Eerdse Bergen en aangrenzende bossen. 

Twan, als bestuurslid van WildBeheerEenheid Schijndel deskundige bij uitstek op dit 

gebied, zal ons uit de doeken doen hoe het is gelopen met de historie van het ree en wat 

er nodig is om het ree te kunnen blijven zien als “ambassdeur van duurzaam samenleven 

van de mens met wilde dieren in zijn omgeving”..

U bent van harte uitgenodigd op:

Woensdag 18 september om 19.30 uur in de Berghut schoolhuisweg 38 Eerde

Entree €2,- incl koffie. Gratis voor vrienden van de natuurwerkgroep.

Voor informatie Info@eerdsebergen.nl of tel: 0622609707

Hou  de pers en website www.eerdsebergen.nl in de  gaten  voor onze volgende

“natuurvriendenlezingen”.


