Regionieuws Noord-Brabant
Enquête

Om goed inzicht te krijgen in het ledenbestand (met name de e-mailadressen)
en tegelijk te inventariseren wat de
behoeften van de leden zijn, hebben we
medio augustus een enquête gehouden
onder de ruim 500 leden van de NOJG,
Regio Noord-Brabant. Van 150 van hen
hadden we geen e-mailadres, dus die zijn
per post benaderd.
Het uiteindelijke resultaat is, dat we nu
ruim 400 e-mailadressen hebben, waardoor we de Brabantse leden snel, gemakkelijk en goedkoop kunnen bereiken.
We hebben uiteindelijk ruim 50 formulieren terugontvangen, dus zo’n 10%.
Voor ons genoeg om een plan te trekken. Verder leverde de enquête ons 13
leden op die mee willen gaan werken aan
een commissie Jachthonden of andere
jachtactiviteiten. M.b.t. de Jachthonden
willen we o.a. workshops over EHBO,
zweetwerk etc. gaan organiseren. Wat
de activiteiten betreft: in elk geval komt
er een kleiduivenwedstrijd en gaan we
lezingen organiseren. Alle uitnodigingen
volgen per e-mail en daarna (eventueel)
via de website en J&B.

leden in de stand aanwezig, maar dat zal
volgend jaar waarschijnlijk anders zijn. Er
hebben zich al 4 Brabantse leden gemeld
die ons volgend jaar als standbemanner willen gaan ondersteunen. Verder
was er een plattegrond aanwezig van de
provincie Noord-Brabant, van 3 meter
breed. Op die zaterdag hebben we daar
roze briefjes met het aantal leden in een
bepaalde postcode gebied op geplakt en

dat gaf een verrassend effect. We hebben
met veel leden kennisgemaakt en uiteindelijk ter plaatse 6 nieuwe leden geworven. Daags erna kwamen er veel nieuwe
Brabantse leden via de website binnen.
We hebben veel koffie uitgeserveerd
en…. zeker heel veel kennis & kennissen
opgedaan.
Kortom: Het was voor ons een succesvolle beurs.

Jacht & Buitenlevenbeurs
in Rosmalen

Het waren 3 drukke dagen, zeker voor
de voorzitter en de secretaris die op
alle dagen aanwezig waren. Uiteindelijk
waren er steeds (slechts) 2 Brabantse
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“Markt Groen” Deurne

p zondag 13 september 2015
heeft de jaarlijkse “Markt Groen”
in Deurne (N. Br.) plaatsgevonden. Deze natuurmarkt werd traditiegetrouw georganiseerd op het terrein van
Natuur- en Milieucentrum Ossenbeemd.
WBE Deurne verzorgde wederom een
informatieve stand waarbij inwoners
van Deurne en omstreken geïnformeerd
werden over onderwerpen als jacht,
beheer, schadebestrijding, valwild etc.
De NOJG had voor dit evenement de
aankleding voor deze markt in bruikleen
gegeven, zodat onze presentatie er zeer
verzorgd uitzag. Ondanks de vele evenementen die deze zondag plaatsvonden
in Deurne, was de opkomst groot. Een
belangrijke component voor een geslaagde
“buitenbeurs” is het weer. Regelmatig zag
de lucht er dreigend uit, maar we hebben
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Jacht & Beheer

het de gehele middag droog gehouden! Om
bij de bezoekers van onze stand het ijs te
breken werd er een kruidig jachtbittertje
geschonken. Onder het genot van een eerlijk stukje wild, zoals gerookte duivenborst,
wild zwijnham en wildworst ontstonden er
leuke en informatieve gesprekken. Is jagen
een echte mannenaangelegenheid? Dit
jaar waren er opvallend veel vrouwen die
geïnteresseerd waren, en informatie wilden
hebben omtrent wildbeheer. Erg attent van
de NOJG was het bezoek van haar regionale voorzitter Tonny Clement. Al met al
was het een mooie gelegenheid om WBE
Deurne onder de aandacht te brengen bij
de Deurnese bevolking. Voordat we het
wisten was het 17.00 uur, einde van een
geslaagde dag!
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