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VRIJWILLIGERSDAGEN 
OP 11 EN 25 APRIL 

 

OPEN DAG 
OP 2 MEI 

 

Voor informatie over de vrijwilligers-

dagen en over de open dag, zie verderop 

in deze nieuwsbrief. 

 

 

De opvang van reeën tot nu toe dit jaar 

Tot nu toe zijn er dit jaar 8 reeën door ons 

opgevangen. Dit zijn er aanmerkelijk meer 

dan vorig jaar, toen er rond deze tijd pas 3 

reeën waren binnengekomen. Van deze 8 

hebben we de helft weer succesvol kunnen 

uitzetten. De andere 4 waren of ernstig 

ziek of zodanig gewond, dat euthanasie de 

enige optie was. Vermeldenswaard is dat er 

voor het eerst een zwarte ree bij ons werd 

gebracht. Zwarte reeën komen veel minder 

vaak voor dan hun roodbruine (’s winters 

grijze) soortgenoten. Je ziet ze in Noord-

Duitsland en in het oosten van ons land.  

 

 
Helaas heeft zwarte ree Onda het niet 

gered. Toen ze binnenkwam was ze al 

ernstig verzwakt door diarree. Ze is binnen 

enkele uren overleden. 

Bijzonder was natuurlijk dat we in januari 

een reebokje helemaal uit Noord-Holland 

binnenkregen. De dierenambu Schagen 

was 2,5 uur met hem onderweg. Inmiddels 

loopt Wiert weer gezond en vrolijk rond.  

 

En zojuist hebben we de reekalveren uit 

mei/juni 2014 uitgezet. We hopen dat ze 

nog een lang en gelukkig leven tegemoet 

gaan! 

 

 
Lang leve de lente 

 

Het is weer voorjaar! 

Dus het is druk in reeënland. Tijd voor de 

nodige waarschuwingen! 

 

De sprongen, die zich in de herfst hebben 

gevormd vallen weer uit elkaar. Geiten-

moeders nemen afscheid van hun kalveren. 

Volwassen reebokken gaan hun territorium 

weer afbakenen en verjagen de jonge 

bokken uit hun gebied.  

 

In deze periode vinden veel aan-

rijdingen plaats. Wees hierop 

bedacht. 
 

De jonge kalfjes worden in mei en juni 

geboren. De eerste 2 weken blijven ze  
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liggen en drukken zich bij gevaar dicht 

tegen de grond. Ze lijken verlaten, maar 

zijn dat niet. Moeder is steeds in de buurt. 

 

Laat reekalfjes met rust. Raak ze 

niet aan. Neem ze niet mee. 

 
Door hun witte vlekken zijn de kalveren 

goed gecamoufleerd. Ook zijn ze vrijwel 

reukloos. Toch kan een loslopende hond 

een kalfje tegenkomen, wat voor het kalf 

meestal slecht afloopt. 

 

Houd in deze tijd honden in velden 

en bossen aangelijnd! 

 

Als je zeker weet dat het kalfje door de 

moeder is verlaten (bv omdat de geit is 

overleden), kan het worden opgepakt en 

naar een reeënopvangcentrum worden 

gebracht. Bij twijfel kun je ons altijd 

bellen. 

 

Ga niet zelf aan de slag met de 

verzorging van een reekalfje. Het is 

specialistisch werk. Bovendien is 

het zonder vergunning verboden 

een ree of reekalfje in bezit te 

hebben.  

 
Kijk hier naar het prachtige filmpje “Laat 

reekalfjes met rust”. 

http://www.reeenopvangwesterwolde.nl/vo

orlichtingsfilm.html 

 

Steun ons zonder dat het je iets kost! 

Vanaf nu is het voor iedereen die ons 

reeënopvangcentrum een warm hart 

toedraagt mogelijk om ons GRATIS te 

sponsoren. Als je iets via een webwinkel 

wilt bestellen, doe dat dan via 

https://www.sponsorkliks.com/ 

Je krijgt dan een pagina waarop je kunt 

aangeven, dat je ons wilt steunen. Het 

invoeren van de eerste 3 letters "ree" is al 

voldoende. Er verschijnt dan een overzicht 

waarop je Reeënopvang Westerwolde kunt 

selecteren. Daarna kom je op de pagina 

met tientallen webwinkels, waaronder 

Bol.com, Wehkamp, Zalando enz. Elke 

aankoop bij één van deze bedrijven levert 

ons een sponsorbedragje op, terwijl jij 

dezelfde prijs betaalt. Het kost je dus niets 

extra! 

Dus: STEUN ONS GRATIS!! 

Alvast bedankt. 

 

 
 

Onze andere acties 

Nog een actie, die je niets kost, maar ons 

opvangcentrum geld oplevert. We doen 

nog steeds mee met de kledinginzame-

lingsactie van Stichting Dierenlot.  

 

 
 

We hebben het jaar 2014 afgesloten met 

een opbrengst van 750 kg. En dit jaar zitten 

we dankzij een paar reeënvrienden, die 

eens flink de kasten hebben opgeruimd, al 

op ruim 500 kg! Dus denk aan ons als je 

oude kleding, schoenen, textiel weggooit.  

 

Ook de bramenjam- en reeënportretjes-

acties lopen nog steeds 

http://www.reeenopvangwesterwolde.nl/voorlichtingsfilm.html
http://www.reeenopvangwesterwolde.nl/voorlichtingsfilm.html
https://www.sponsorkliks.com/
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Onze donateurs 

We willen alle mensen en bedrijven, die 

ons gesteund hebben met een donatie, nog 

eens hartelijk bedanken. Het doet ons 

plezier dat het welzijn van reeën zoveel 

mensen nauw aan het hart ligt. Vrijwel 

dagelijks krijgen we telefoontjes met 

vragen over reeën. De provincie Groningen 

steunt ons nog steeds met een subsidie. De 

Stichting Menodi steunt ons ook met een 

periodieke bijdrage. 

 

 
 

 

Schildersfestival Montmartre 

Dit jaar wordt op 11 juli voor de 24e keer 

het Schildersfestival Montmartre in 

Sellingen gehouden. Dit culturele festival 

is uitgegroeid tot een in heel Noord-

Nederland bekend staand evenement. Het 

is bedoeld om een breed publiek op 

laagdrempelige wijze kennis te laten 

maken met (amateur)kunst. De organisatie 

heeft dit jaar aan ons reeënopvangcentrum 

een gratis kraam ter beschikking gesteld. 

Een aantal kunstenaars heeft inmiddels 

toegezegd speciaal voor ons iets te maken 

met als thema “Reeën in de kunst”. De op-

brengst komt ten goede aan onze opvang-

centrum. 

 

 
Montmartre in Sellingen. Interessant en 

altijd goed bezocht. Kom dit jaar ook naar 

onze kraam! 

 

Vrijwilligersdagen 

Zoals elk jaar organiseren we weer twee 

vrijwilligersdagen om ons opvangcentrum 

gereed te maken voor het nieuwe kalveren- 

seizoen, dat eind april begint. 

 

Wat moet er allemaal gebeuren: 

 Grondige schoonmaak van de 

stallen en verzorgingsruimte 

 Schoonmaak buitenom, oa goten  

 Fatsoeneren bramenhaag 

 Planten van struiken en boompjes 

 Vrijmaken graspad rondom 

 Enz. enz. 

 

De dagen zijn op 11 en 25 april. Dus 

mocht je tijd en zin hebben, meld je dan 

alsjeblieft aan! Dat kan via 

info@reeenopvangwesterwolde.nl 

Maar even bellen kan natuurlijk ook op 

0599-322655. 

Voor de inwendige mens wordt gezorgd. 

 

Struiken en boompjes gezocht 

Twee jaar geleden hebben we honderden 

struiken geplant in het middendeel van wei 

2 en 3 om de reeën beschutting te bieden. 

In wei 3 is het aardig gegroeid, maar van 

de beplanting in wei 2 is nog maar weinig 

over. De reeën hebben alles gezellig tot de 

grond toe afgeknaagd. Dus als je net van 

plan bent wat struiken uit je tuin te 

verwijderen: breng ze dan hier, het liefst 

op 11 april. De struiken moeten natuurlijk 

wel herplantbaar en niet giftig zijn. Ook 

boompjes zijn welkom. Die kunnen tzt 

schaduw bieden. 

 

 
Reeën houden van beschutting 

 

mailto:info@reeenopvangwesterwole.nl
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Open dag op 2 mei 

Reeën zijn heel schuw en in ons opvang-

centrum willen we dat graag zo houden, 

anders zouden ze niet meer kunnen worden 

uitgezet. Ook stress moet zoveel mogelijk 

worden vermeden. We zijn daarom ge-

sloten voor publiek. Maar omdat we zo 

vaak verzoeken krijgen van mensen, die 

eens een kijkje willen nemen, hebben we 

besloten op 2 mei een open dag te houden, 

van 11 tot 17 uur. Dat is aan het begin van 

het nieuwe seizoen en de kans is klein dat 

er dan reeën bij ons zijn, hoogstens een 

eerste reekalfje. Bij voldoende belang-

stelling is er om 13 en 15 uur een 

powerpointpresentatie. Iedereen is van 

harte welkom en de koffie en thee staan 

klaar. Verwacht echter niet dat je reeën te 

zien krijgt! 

 

Nieuws in het kort 

 

Op 19 maart hebben we een powerpoint-

presentatie gegeven voor Stichting 

Dierenambulance Den Helder-Hollands 

Kroon, helemaal in Den Helder. En op  

1 april doen we hetzelfde in Assen voor de 

Dierenbescherming Drenthe. Iedereen die 

interesse heeft in deze presentatie kan 

contact met ons opnemen.  

 

Geert de Vries is in opdracht van het IVN 

Drenthe bezig met het samenstellen van 

informatiemateriaal over reeën tbv 

basisscholen in Drenthe. Een goed 

initiatief dat navolging verdient in andere 

provincies. Ook ons opvangcentrum wordt 

genoemd. 

 

Stichting Dierenlot organiseert op 18 april 

weer een landelijke bijeenkomst voor 

dierenhulpverleners. Wij gaan daar zeker 

weer naar toe! Het is altijd een goede 

gelegenheid elkaar te ontmoeten en 

ervaringen uit te wisselen. 

 

 
 

 

 

Wie meer over ons wil weten kan ook 

kijken op: 

www.reeenopvangwesterwolde.nl 

 

Bellen naar: 0599-322655 

 

Of mailen naar: 

info@reeenopvangwesterwolde.nl 

 

En tot slot: volg ons of word vriend op 

Facebook. 

 

 
 

Facebook.com/reeopvang.westerwolde 

Wij wensen iedereen een vrolijk Pasen 

 
Kanaalweg 2, 9551 XG Sellingen, tel. 0599-322655/06-22698789 

Email: info@reeenopvangwesterwolde.nl 

www.reeenopvangwesterwolde.nl 
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