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In deze rubriek willen we de lezer van de Digitale Nieuwsbrief aan het woord laten. 
Als je iets te melden hebt, je hebt een leuke anecdote of een vluchtige ontmoeting 
met een das gehad, schrijf het ons. Ook als je over een bepaald onderwerp van 
gedachten wilt wisselen of wilt reageren op een artikel in een vorige nieuwsbrief 
kan dat. Mogelijk leidt dit weer tot een reactie op jouw Gedachtenwissel. Stuur je 
Gedachtenwissel van maximaal een half A4-tje als Word-document of getypt in een 
mailtje naar de redactie van de Nieuwsbrief.

Verrassende ontmoeting

Dat het werk bij de politie vaak verrassende ontmoetingen met zich meebrengt zal voor 
velen niet zo vreemd zijn. Als politieman of –vrouw kom je bij allerlei situaties uit 
waarvan je vooraf niet kunt weten wie of wat je daar aantreft. Veel van die ontmoetingen –
zeker na meer dan dertig jaar politiewerk - vergeet je na verloop van tijd, een aantal 
blijven je altijd bij. Zo’n ontmoeting die mij lang bij zal blijven wil ik via deze 
gedachtenwissel met jullie delen.

In juli van dit jaar moest ik tegen het vallen van de avond voor mijn werk een situatie 
gaan verkennen in het buitengebied in de omgeving van Gemert en Beek en Donk. Omdat 
het de bedoeling was dat dit onopgemerkt zou gaan had ik mijn camouflagepak 
aangetrokken en maakte ik een omtrekkende beweging, daarbij gebruik makend van de 
dekking die het terrein bood. Zo tegen 22.00 uur begon ik aan mijn tocht om tegen donker 
aan te komen op de plek die ik voor ogen had. De avond was prachtig. Heerlijk zacht weer 
en het langzaamaan verdwijnende zonlicht gaf het landschap pastelachtige tinten. Het 
terrein waar ik doorheen moest bestond vooral uit akkers, weilanden, enkele bospercelen 
met daartussenin kleinschalige houtopstanden.

Voordat ik de eerste dekking in ging, een perceel maïs, bleef ik even staan kijken naar een 
paar hazen op een weiland een eindje verder. Niet in de gaten hebbend dat ze bespied 
werden zaten ze daar op hun dooie gemak om net als ik – zo leek het – te genieten van de 
mooie avond. Omdat ik nog een heel eind kruip- en sluipwerk voor de boeg had ging ik

Gedachtenwissel
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langs een bosperceel af de maïs in. Een sloot, dicht begroeid met bramen, brandnetels en 
hier en daar wat struiken kamperfoelie, vormde de scheiding tussen maïs en bos. 
Plotseling hoorde ik in de sloot een hoop geritsel, maar door de dichte begroeiïng kon ik 
niet zien wat daar zoveel lawaai maakte. Voor een konijn was het teveel lawaai en een vos 
zou wel wat voorzichtiger zijn leek me. Ik bleef staan en hoorde nu duidelijk dat het 
geluid van meerdere dieren kwam. Rustig liep ik verder en kwam uit op een verscholen 
liggend weilandje, tussen maïs, bos en een dichte houtwal. Het geluid onder in de sloot 
was over een afstand van zo’n vijftig meter met mij meegegaan en ik was wel erg 
benieuwd wie of wat de veroorzaker was. Met de maïs als rugdekking bleef ik staan om te 
wachten op wat er komen ging. Het zal er beslist raar uitgezien hebben zoals ik daar stond 
met m’n camouflagepak en bivakmuts. De verrassing had niet groter kunnen zijn toen er 
na enkele ogenblikken een das uit de sloot kwam, gevolgd door drie bijna volwassen 
jongen. Ze kropen aan de overzijde uit de sloot en bleven op zo’n drie meter van mij in 
alle rust zitten. Degene die ooit zo’n ontmoeting heeft gehad, begrijpt dat zelfs ademen 
voor mij op dat moment teveel was, zo wilde ik mijn best doen om dit prachtige tafereeltje 
niet te verstoren. Doodstil bleef ik staan en daarvoor werd ik dan ook beloond. Zeker vijf 
minuten heb ik daar, met voor mijn gevoel steeds ingehouden adem, staan kijken naar 
deze vier dassen in het late zonlicht op slechts enkele passen van mij af. De jongen waren 
helder zwart/wit op de snuit getekend en leken zich volkomen veilig te voelen. Terwijl de 
moer ging liggen, speelden de jongen een beetje met elkaar en probeerden af en toe te 
zogen. Dit laatste overigens zonder succes omdat moeder daar kennelijk geen zin in had. 
Na een tijdje hielden ze het voor gezien en gingen rustig kuierend verder het bos in. Ik 
hoorde ze nog een heel eind door het bos gaan, ritselend en zoekend. Om mijn opwinding 
te kunnen delen heb ik meteen enkele kennissen gebeld om te vertellen wat ik had 
meegemaakt. 

De laatste jaren hebben de dassen zich vanuit de omgeving Boxmeer steeds meer naar het 
westen gevestigd en ook in Gemert, Beek en Donk en Lieshout zijn ze min of meer 
ingeburgerd na een lange periode van afwezigheid. Burchten en – helaas -
verkeersslachtoffers getuigen daarvan.

Omdat met deze jonge dassen een kraamburcht in de omgeving voor de hand lag, heeft 
Martin Manders uit Gemert enkele dagen later het veld bekeken. In een slootkant, 
hemelsbreed 200 meter van de plek waar ik de moer en haar drie jongen zag, vond hij een 
druk belopen burcht. We weten nu dat de das zich in deze omgeving heeft gevestigd, laten 
we hopen met succes. De volgende keer dat ik daar in camouflagepak door het veld sluip 
zal ik, waarschijnlijk tevergeefs, naar een tweede ontmoeting uitzien. Hoe het afgelopen is 
met de observatie waarvoor ik eigenlijk op pad was heeft minder indruk op me gemaakt 
en dat laat ik dan ook maar achterwege.

Ad Rijnen, Boekel
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Dassen rukken op naar Den Bosch
Al jaren zijn er dassen te vinden op 
korte afstand van de grenzen van ’s-
Hertogenbosch. Dat geldt zowel aan de 
zuidzijde (Vught, Sint-Michielsgestel), 
aan de oostzijde (Berlicum) als aan de 
westzijde (Vlijmen) Maar de hoofdstad 
van onze geliefde provincie moest het 
zelf zonder dassen doen. 

Daar is onlangs verandering in gekomen door 
de   melding    van   een   nieuwe   dassenburcht. 
Weliswaar zijn de dassen op Bosch’ grondgebied 
beland door neer te strijken in de 
deelgemeente Rosmalen, maar een kniesoor die 
daar op let. De nieuwe burcht zorgt voor een 
welkome schakel in de migratiezone die vanuit 
Bernheze naar het westen loopt. Niet zo lang 
geleden vormden de burchten op het landgoed 
de Wamberg vooruitgeschoven, geïsoleerde 
posten. Dat levert een kwetsbare dassen-
populatie op, vooral wanneer er regelmatig 
verkeersslachtoffers vallen. Nu zijn deze 
burchten aangesloten op de bestaande keten 
van burchten en kunnen ze van nieuw bloed 
worden voorzien. 

Het is niet waarschijnlijk dat dassen zich nóg 
dichter bij Den Bosch zullen vestigen. De altijd 
drukke A2 en de over enige tijd te verleggen 
Zuidwillemsvaart schermen Den Bosch af. 
Niemand hoeft dus te vrezen voor Engelse 
situaties, waarbij complete dassenfamilies 
midden in woonwijken huizen en foerageren. 
Eerder vonden de dassen geen warm welkom in 
Vinkel. Hun aanwezigheid doorkruiste de 
plannen van exploitatiemaatschappij Libéma die 
een recreatieterrein gepland had naast 
bungalowpark Vinkeloord. Het lijkt er op dat de 
gemeente Den Bosch zich beduidend gastvrijer 
op zal stellen. 

’s-Hertogenbosch, gezien vanuit het
Bossche Broek

De burcht bevindt zich in het natuurgebied 
Hooge Heide Zuid, één van de zogenaamde 
“Bossche Buitens”. Voor veel stadsbewoners is 
het een geliefd recreatiegebied, waarin volop 
gewandeld en gefietst kan worden. Ondanks de 
nabijheid van een grote stad is het gebied in de 
afgelopen 150 jaar nauwelijks veranderd. De 
wegen, paden en boerenerven zijn er behouden 
gebleven, evenals een kleinschalig kampen-
landschap. De gemeente ’s-Hertogenbosch 
beraadt zich over de toekomstige inrichting van 
de Hooge Heide Zuid. Er wordt gedacht aan 
ruimte voor bebouwing (wooneenheden en 
bedrijfspanden), waterberging en een golfbaan. 
Maar volgens een recente informatiebrief aan 
de Gemeenteraad wordt vooral gezocht naar 
“een balans tussen landschappelijke waarden en 
de ontwikkelingsmogelijkheden, waarbij het 
behouden en waar mogelijk verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied 
voorop staat”. De dassen zullen ’s-Hertogen-
bosch er dankbaar voor zijn! 
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De das en maïs
Nog heel even en het Brabantse 
platteland heeft weer het weidse 
uitzicht dat enkele maanden ontnomen 
werd door de groeiende maïs. Het is 
ook de periode waarin dassen vijanden 
maken onder boeren, die moeten 
constateren dat dassen als ongenode 
gasten geprofiteerd hebben van hun 
gastvrijheid. Platgedrukte maïsstengels 
en afgeknaagde maïskolven wijzen naar 
de dader(s). En alsof dat nog niet 
genoeg is, zijn er tijdelijke burchtjes 
gegraven, midden in het maïsveld. 

Wildvraat hoort bij de bedrijfsvoering van 
elke   boer   zoals   kruimeldiefstallen   bij   een
winkel. Maar wat wanneer er complete 
winkelschappen leeggeroofd worden . . . ? De 
das is een omnivoor, een alleseter en dat maakt 
hem ook meteen tot een opportunist. Waarom 
zou hij de hele nacht weilanden afspeuren naar 
regenwormen, zijn stapelvoedsel, wanneer hij 
dichterbij zijn maag moeiteloos kan vullen? 

Bovendien vormt de zoete geur van de rijpende 
maïs een verleiding die hij niet kan weerstaan. 
De das is niet de enige; reeën, wilde zwijnen, 
beverratten en allerlei andere knagers worden 
er door aangetrokken.

Degene die schade ondervindt van dassen heeft 
weinig boodschap aan de wetenschap dat de 
veroorzakers als kwetsbare en dus beschermde 
diersoort worden aangemerkt. 

Gelukkig heeft de wetgever voorzieningen 
getroffen om wildschade te compenseren. De 
pot waaruit de schadeposten betaald worden is 
onder beheer bij het Faunafonds. Het fonds is 
in het leven geroepen om boeren en fruittelers 
schadeloos te stellen die hun bron van 
inkomsten op enigerlei wijze opgesnoept zien 
worden door zoogdieren en vogels. Want laten 
we die laatste categorie niet onderschatten ! In 
het jaarverslag over 2007 van het Faunafonds 
prijkt de grauwe gans op nummer 1 van de 
Nederlandse schadeveroorzakers. Er werd voor 
niet minder dan € 1,8 miljoen uitgekeerd aan 
schadevergoedingen voor de grauwe gans. 

Schade bij een dassenpijp in een maïsperceel

Maïs met vraatsporen van das
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Een andere gans, de rotgans, bracht het tot     
€ 840.000,= en komt daarmee op een 2e plaats. 
In dat perspectief valt de schade door dassen 
(€ 71.000,=) enorm mee. Hiervan werd slechts  
€ 8.500,= uitgekeerd voor schades in Brabant. 
Veelal gaat het om kleine bedragen van nog 
geen € 100,=; in uitzonderlijke gevallen loopt de 
vergoeding op tot zo’n € 500,=. Belangrijk is dat 
de ergernis over de schade zo niet weg-
genomen maar wel getemperd wordt. 
Ondoordachte en zinloze wraakacties kunnen zo 
in de kiem worden gesmoord.

Uiteraard is het claimen van schades aan 
allerlei regels gebonden, want elke 
schaderegeling trekt lieden aan die een 
graantje mee willen pikken. Het Faunafonds zet 
ervaren taxateurs in, die ter plekke vast komen 
stellen of er daadwerkelijk schade is en om te 
bepalen welke diersoort de schade veroorzaakt 
heeft. 

Gelukkig hoeven zij in Brabant slechts af en toe 
te rapporteren dat dassen de boosdoeners 
waren !

Nadere informatie over vergoedingen is te vinden op de websites van 
Dassenwerkgroep Brabant, Das&Boom en natuurlijk het Faunafonds. 
http://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/schadepag.html
http://www.dasenboom.nl/wetgeving.html#beschermdestatus
http://www.faunafonds.nl/

Dassenparagraaf gemeente Boxmeer
De gemeente Boxmeer is op 
dassengebied de grootste van Brabant. 
In Boxmeer zijn de meeste 
dassenburchten en het grootste areaal 
aan dassenleefgebied. In het gehele 
buitengebied van de gemeente komt de 
das voor, alleen in de woonkernen 
ontbreekt hij. 

Historisch gezien is  dit goed  verklaarbaar, 
aangezien  de  das  langs de  Maas   altijd   goed
vertegenwoordigd is geweest vanwege de 
kwaliteit van het leefgebied. Bovendien is hij  
hier in de periode 1960-1980, waarin het zeer 
slecht ging met de das, nooit verdwenen. 
Momenteel is de Boxmeerse dassenpopulatie 
nog groeiende. Vanuit Boxmeer verspreidt de 
das zich zeer langzaam verder richting het 
westen. 

Alle reden voor de gemeente Boxmeer om in 
haar Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) een 
paragraaf op te nemen, waarbij de das centraal 
staat. Doel van  deze dassenparagraaf is de das

Boxmeers dassenleefgebied Maasheggen

http://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/schadepag.html
http://www.dasenboom.nl/wetgeving.html#beschermdestatus
http://www.faunafonds.nl/
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en met name zijn woon- en leefomgeving veilig 
te stellen. Allerlei actuele en toekomstige 
ontwikkelingen vormen een bedreiging voor het 
voortbestaan van dassenfamilies in Boxmeer en 
hun mogelijkheden voor verspreiding en 
uitwisseling via migratie. Zorg voor een goed 
leefmilieu voor de das betekent ook 
automatisch een goede leefomgeving voor heel 
veel andere dier- en plantensoorten omdat zij 
meeliften met de maatregelen voor de das. 

Samen met de Brabantse Milieufederatie en de 
Milieuvereniging Land van Cuijk heeft de 
Dassenwerkgroep Brabant een jaar lang 
intensief  gewerkt  aan  de totstandkoming  van 

De dassenterritoria in de 
gemeente Boxmeer

Een Boxmeerse das

de dassenparagraaf. En op het resultaat dat er 
nu ligt mogen we best een beetje trots zijn. In 
geen enkele andere Brabantse gemeente is een 
zo uitgebreide analyse en toekomststrategie 
voor de das gemaakt. Voor zover bekend is dit 
zelfs uniek voor heel Nederland. Door alle 
bestaande territoria met hun kwaliteit in kaart 
te brengen is een beeld ontstaan van 
knelpunten waar verbeteringen gewenst zijn en 
op welke wijze daarin voorzien kan worden. 
Vervolgens is een voorstel gemaakt voor het 
realiseren van migratieroutes waarlangs de das 
zich van oost naar west kan verplaatsen.

Om deze aanpak tot een succes te maken was 
veel en intensief overleg nodig tussen alle 
partijen, waaronder de gemeente. Voor de 
realisatie is ieders medewerking noodzakelijk, 
zodat bij de uitvoering duidelijke regels en 
afspraken gehanteerd worden. Uiteindelijk is er 
een dassenparagraaf tot stand gekomen 
waarmee de kwaliteit van het dassenleefgebied 
en de verspreiding van de das in Boxmeer, maar 
deels ook daarbuiten, gewaarborgd is. 

Momenteel ligt de concept-paragraaf ter 
beoordeling bij de gemeente Boxmeer, waarna 
de dassenparagraaf in oktober ter akkordering 
aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  



Digitale Nieuwsbrief   

Het waarnemen van dassen is iets wat slechts voor weinigen is weggelegd. Maar 
ondanks dat zijn er voldoende aanwijzingen voor hun aanwezigheid. Dassen laten 
immers altijd sporen na, voor wie er oog voor heeft. De stille getuigen.

Met ingang van dit nummer willen we de lezer van 
de Nieuwsbrief een kijkje gunnen in de 
sporenwereld van de das. 

Het grootste deel van de dag verblijft de das in zijn 
burcht, een (vaak omvangrijk) stelsel van gangen 
en kamers.  Pas rond de schemering verlaat hij 
zijn burcht, waarna een uitgebreid ritueel van 
sociale activiteiten, zichzelf en elkaar krabben, 
schoonlikken en spelen plaatsvindt. Daarnaast 
wordt de burcht verschoond door oud 
nestmateriaal te vervangen door nieuw. 
Regelmatig worden ook nieuwe gangen gegraven. 
De sporen van dit alles zijn duidelijk zichtbaar. 

De das verlaat zijn burcht altijd via vaste paden, 
wissels, die duidelijk herkenbaar zijn. Tijdens het 
zoeken van voedsel laat de das sporen achter in de 
vorm van bijvoorbeeld wroetsporen, snuitputjes 
en vraatsporen. Zijn behoefte doet hij in een 
gegraven kuiltje, een mestputje. 

Al deze aanwijzingen voor de aanwezigheid van de 
das zijn terug te vinden in het veld. Voor een 
geoefend oog wemelt het in een dassenleefgebied 
van de dassensporen. Een steeds groter deel van 
Brabant is inmiddels weer dassenleefgebied. Met 
de aanwijzingen kunt u als lezer zelf op speurtocht 
gaan. Met misschien wel heel verrassende 
ontdekkingen.  

- Speuren naar sporen -

MestputjeBelopen dassenwissel
Graafsporen op een 
dassenburcht
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Nieuws en wetenswaardigheden

Grafschennis ?

in de toekomst gaat gebeuren. De das staat 
immers bekend om zijn graafwerkzaamheden. Er 
is door de Dassenwerkgroep Brabant verslag 
uitgebracht aan het NIK met de toezegging de 
situatie in de gaten te houden. Zodra er een 
dreiging bestaat zal de situatie geanalyseerd 
worden om tot een oplossing te komen waarmee 
zowel cultuur als natuur gediend is. 

veroorzaken van de begraafplaats en de 
omringende muren. Naar aanleiding van deze vrees 
heeft de Dassenwerkgroep Brabant de situatie 
bekeken. Daarbij is geconstateerd dat het een 
relatief klein burchtje betreft en dat er geen 
acuut gevaar voor de begraafplaats bestaat. De 
dassenburcht bevindt zich voornamelijk onder een 
aangrenzende akker en heeft zich waarschijnlijk 
niet uitgebreid richting de begraafplaats. Het is 
echter niet helemaal uit te sluiten dat er toch een 
enkele pijp richting begraafplaats loopt of dat dit

Detail van de begraafplaats

Detail van de dassenburcht

Nabij de kern van het dorp Vierlingsbeek bevindt
zich   een     historische   joodse     begraafplaats, 
stammend uit de achttiende eeuw. De 
begraafplaats is niet meer in gebruik, maar 
vertegenwoordigt wel een enorme cultuur-
historische waarde. De eigenaar, het Nederlands-
Israelitisch Kerkgenootschap (NIK), zet zich in 
voor het behoud van de begraafplaats, die in 
verval begint te raken. De begraafplaats is 
volledig ommuurd en ligt op een verhoging net 
buiten het dorp.  Een dergelijke plek heeft ook 
een  enorme  aantrekkingskracht  op  dassen,  niet 
vanwege de functie van begraafplaats, maar 
omdat de das in de steilranden uitstekend een 
burcht kan bouwen. Mogelijk is er zelfs al 
honderden jaren sprake van bewoning door 
dassen. 

Het NIK maakt zich zorgen omdat het gevaar 
bestaat dat de dassen die zich momenteel in de 
steilrand gevestigd hebben verzakkingen kunnen
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Opnieuw N617
In de vorige nieuwsbrief werd verslag  gedaan van
de  plannen  die de  Provincie  heeft met de  N617
tussen Den Bosch en Sint-Michielsgestel. Het 
aansluitende traject tussen Sint-Michielsgestel 
en Schijndel kwam in dit artikel niet aan bod. De 
reden daarvoor is dat er in het aanliggende gebied 
geen dassen huizen. Eens in de zoveel jaar wordt 
er wel eens een overstekende das gesignaleerd, 
maar daar blijft het bij. 

Tot ieders verrassing werden er in de afgelopen 
zomer kort na elkaar twee verkeerslachtoffers 
gemeld in de gemeente Schijndel. Beiden 
exemplaren slaagden er niet in om de N617 
ongeschonden over te steken. Ze waagden hun 
oversteek ter hoogte van het natuurgebiedje 
Craayenspot, het laatste stukje heide dat in 
Schijndel bewaard gebleven is. Staatsbosbeheer 
heeft de afgelopen jaren rondom Craayenspot 
nieuwe bospercelen, houtwallen en poelen 
aangelegd.  Een  verrijking  van de natuurwaarden, 
waardoor het zeker potentie als dassenleefgebied 
gekregen heeft. Maar dassen wonen er  (nog) niet, 

voor zover bekend. Gelukkig kunnen we melden dat 
de Provincie ook verkeersvoorzieningen gepland 
heeft voor dit deel van de N617. Zodra de tunnels 
en rasters gerealiseerd zijn kunnen dassen zich 
onbekommerd verplaatsen rond Craayenspot. 

Craayenspot, het laatste stukje heide 
in Schijndel

Gemeenten adopteren soorten
"Countdown 2010” is de pakkende naam van een 
internationale  verklaring  waarmee beoogd  wordt
om de teruggang van biodiversiteit een halt toe te 
roepen. In Brabant hebben diverse gemeenten 
zich bij dit initiatief aangesloten en er een 
concrete invulling aan gegeven. De gemeenten 
hebben één specifieke soort (dier, plant, insect 
etc.) gekozen, die op vele manieren extra-
aandacht gaat krijgen. Het behoud of verbetering 
van het biotoop van deze ene soort betekent ook 
nieuwe kansen voor vele andere soorten. Zo krijgt 
het begrip biodiversiteit invulling op lokaal niveau. 

Sommige gemeenten kozen voor een ooit algemene 
soort, die een duwtje in de rug nodig heeft. Zoals 
Oirschot, die de geelgors graag wil behouden. Of

Schijndel, waar de slanke sleutelbloem door 
verdroging in het gedrang dreigt te komen. 
Andere gemeenten tonen een hoog ambitieniveau 
met hun keuze van een lang verdwenen soort. Wat 
te denken van Den Bosch, die de bever wil 
promoten of Boxtel die de zwarte ooievaar 
geadopteerd heeft? 

Vreemd genoeg heeft tot op heden geen enkele 
gemeente haar keuze laten vallen op de Das. En 
dat is merkwaardig, want verbetering van het 
biotoop voor de das heeft al op vele plaatsen in 
Nederland een positieve uitstraling naar andere 
soorten gehad. Welke gemeente grijpt de kans om 
de das te kiezen als boegbeeld van haar streven 
naar behoud van de biodiversiteit?  



Digitale Nieuwsbrief   

Dassenkalender 2009

De Britse Landelijke vereniging van Dassengroepen  
(The Badgertrust) brengt ook dit jaar, na alweer       
een daverend succes in 2008, een dassenkalender uit.

Dit maal is het onderwerp “Dassen en mensen”.
Onderaan elke maandpagina prijkt een bijzondere foto 
van dassen en mensen in ongewone omstandigheden, 
gemaakt door particulieren en leden van de Britse 
dassenwerkgroepen.

Maar dit is nog niet alles. De foto’s onderaan elk blad 
zijn eenvoudig langs de perforatie los te maken, en te 
gebruiken als postkaarten!

Bovendien steunt u het werk van Stichting 
Dassenwerkgroep Brabant voor het behoud 
en de bescherming van de Brabantse das.

I.s.m. The Badgertrust heeft Friso Derikx dit jaar, 
in eigen naam, een aantal kalenders aangeschaft. 
Als donatie aan de dassenwerkgroep biedt hij deze 
dassenkalenders aan, aan iedereen die een donatie 
overmaakt van ten minste € 12,- o.v.v. `Kalender 
2009´ aan Stichting Dassenwerkgroep Brabant 
(zolang de voorraad strekt). 

Prijs: € 12,- (inclusief verzendkosten)
Formaat: 32 cm x 17,2 cm

Wat moet u doen?
Heeft u interesse in deze kalender, dan kunt u zich opgeven via
info@dassenwerkgroepbrabant.nl o.v.v. `Kalender 2009´

De volledige opbrengst komt ten goede aan het bijvoerfonds voor het redden van 
verweesde jonge dasjes. Vanzelfsprekend zijn hogere donaties van harte welkom.

Als u meer wilt weten over hoe u de das kunt helpen beschermen klik hier.

mailto:info@dassenwerkgroepbrabant.nl
http://www.dassenwerkgroepbrabant.nl/pages/donatiespag.html

