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In deze nieuwsbrief nogmaals aandacht voor het nestkastenproject op de sportparken in Reusel-De 
Mierden. Doordat het door de pers volop is gepubliceerd zoals in het ED, Den Uitkijk, PC 55, 
Kempenaer  en Kempen TV hebben we veel positieve reacties gehad. Diverse mensen hebben er naar 
geïnformeerd en zijn benieuwd naar de resultaten. De gemeente heeft honderd nestkasten besteld. 
Hierover meer over bij het nieuws van de bestuursvergadering. 

  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuur- en (weide) vogel vereniging Reusel-De 
Mierden maakt 90 nestkasten voor de spreeuwen en 
mezen ter bestrijding van emelten, engerlingen en 
eikenprocessierups op het sportpark van Reusel en 
Hulsel. 
Voor het hele verhaal zie onze website 
http://www.weidevogelvereniging.nl 

          

 

           

          

 

 

 

 

Inmiddels zijn we er achter gekomen dat de spechten ook verlekkerd zijn op de emelten en engerlingen, ze 
maken grote gaten in de grasmat.                 
Op de foto links het gras nadat de merels het overhoop hebben gezet, op de rechter foto de spechten   

Nog eventjes de puntjes op de I zetten door de timmerploeg 
                                                 Foto Jos Laarakker 

     Het ophangen van de nestkastjes 
                            Foto Ruud van Cuijk 

Foto’s Jos Laarakker 
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In de kerktorens van onze gemeente wonen al diverse jaren vleermuizen. Piet Peijs wordt elk jaar 
door de vleermuizenwerkgroep benaderd of hij zijn medewerking wil verlenen om de vleermuizen te 
observeren, te tellen en te registreren. Op 14 september zijn ze weer op pad geweest en hebben de 
kerken van Lage Mierde, Hooge Mierde en Reusel bezocht. Er zijn zeldzame vleermuizen 
waargenomen. Piet heeft hier een verslag over geschreven. Als u het hele verslag wil lezen kan dat 
op onze website. http://www.weidevogelvereniging.nl 

                                 

 

 

Op 2 oktober hebben we de poelen langs het rolstoelpad opgeschoond. Met de gemeente is 
afgesproken dat één dezer dagen het gras langs de pad wordt gemaaid en afgevoerd. Als dat is 
gebeurd kunnen we gaan snoeien. 

 

                      

  

     

 

    De uitwerpselen                                           De grootoorvleermuis                  De grootoorvleermuis 

Gust aan het stoeien met 
het riet 

De inwendige mens moet 
ook worden versterkt 

Het schiet al lekker op 
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In onze vereniging hebben we diverse WhatsApp groepen o.a. waarnemingen, werkgroep patrijzen 
project en natuurwerkgroep. Regelmatig komen via deze groepen berichten binnen van zwerfafval 
en illegaal gedumpt huisvuil en/of snoeiafval. In deze gevallen wordt dit dan doorgegeven aan de 
gemeente of aan een medewerker van de gemeente die iemand persoonlijk kent. In één van de 
voorgaande nieuwsbrieven het ik al eens aangegeven dat er ook een mogelijk is om dit door te geven 
via een app. Deze app heet Buiten Beter en is landelijk.  Of je nu in Groningen, Maastricht of Reusel-
De Mierden bent, de melding komt altijd op de juiste plaats terecht.  

 

 
 

Het werkt als volgt: 
 Hij is makkelijk te downloaden voor toestellen met  Android, iPhone, en Windows besturing.  
 Als je de app hebt gedownload wordt éénmalig je mailadres en GSM nummer gevraagd, deze 

gegevens zijn nodig voor de terugkoppeling.  
 Je moet de locatie op je toestel aan hebben staan.  
 Als je een onrechtmatigheid ziet van b.v. illegaal storten van afval of een onveilige situatie 

open je de app. 
 Er wordt gevraagd of je er een foto van wil maken, deze mogelijkheid wordt dan ook 

geboden. 
 Je kunt nog omschrijven wat het inhoud en de definitieve plek aangeven. 
 Klik op verzenden en het is klaar.  
 Via de mail krijg je een bevestiging dat de melding is ontvangen. 

 
Op www.buitenbeter.nl  kunt u meer informatie hierover lezen. 
 
Ik heb er enkele keren gebruik van gemaakt en was benieuwd hoe het nu verder ging, dus ik heb bij 
de gemeente geïnformeerd.  
De melding komt binnen bij de gemeente en bij de BOA’s Bijzonder Opsporing Ambtenaar, deze 
proberen te achterhalen wie de vervuiler is. Dit gebeurt in samenwerking met desbetreffende 
ambtenaar welke verantwoordelijk is voor het opruimen. 
Het voordeel van deze manier van melden is dat men probeert de bron aan te pakken. Dikwijls wordt 
het bij een rechtstreekse melding naar de gemeente zo snel mogelijk opgeruimd en in de container 
gegooid zodat onderzoek niet meer mogelijk is. 
 

 

 

Belangrijke telefoonnummers: 

Bij spoedeisende hulp 112 . 
Politie niet spoedeisend 0900 8844 
Calamiteitennummer gemeente 06-5333972 
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Veldbijeenkomst akkerbeheer Kempenland 
 
Enkele leden van onze vereniging hebben de cursus akkerranden beheer gevolgd en op 20 september 
j.l. was de afsluiting van deze cursus. 
De cursus werd georganiseerd door het Agrarische Natuur Vereniging  (ANV) in samenwerking met 
de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). 
In de ochtend werden door deskundige ervaringen uitgewisseld over het akkerrandenbeheer voor 
Patrijzen en Veldleeuwerik. Ook strokenteelt kwam aanbod en de veel geroemde keverbanken. 
Na een geweldige biologische lunch trokken we met de huifkar het veld in voor een bezoek aan het 
akkervogelkerngebied nabij de Rielsche heide. 
Prachtige verschraalde kruidenranden na 11 jaar agrarisch natuurbeheer. We waren te gast bij 
Boerderij Camping ‘van ’t Zandeind’ in Riel.                                                             
 

                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuws van de bestuursvergadering: 

 Door de gemeente zijn 100 mezenkastjes besteld in de vorm van een bouwpakket. Deze worden op 3 
november tijdens de open dag bij de gemeente uitgegeven. De mensen kunnen ze dan zelf in elkaar 
zetten. 

 Met bouwbedrijf  Gebr van Gisbergen BV is overleg geweest om eventueel gierzwaluwkasten in te 
bouwen in de woningen aan het project Cop ‘ns aan de Mierdseweg in Reusel  
Ook met aannemersbedrijf J A  van Gisbergen is er overleg geweest om eventueel gierzwaluwkasten 
in te bouwen in diverse  nieuwbouw projecten in de toekomst.  
De contactpersonen van beide aannemersbedrijven stonden niet negatief tegenover het idee en 
wilden wel hun medewerking verlenen mits het in de plannen past 

Foto’s Ruud van Cuijk 
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 Activiteiten 2019-2020 
22 Oktober Najaarsvergadering  
25 Oktober Vrijwilligersmarkt De Kempen 
26 Oktober   Berken en jonge dennen verwijderen bij het Zwartven 
2 November Nationale natuurwerkdag  Aanmelden via http://www.natuurwerkdag.nl/  
16 November Berken en jongen dennen verwijderen bij de Groote Cirkel  
30 November Berken en jongen dennen verwijderen bij de Groote Cirkel  
14 December Berken en jongen dennen verwijderen bij  ’t  Voortje 
28 December Berken en jongen dennen verwijderen bij het Panneven 
11 Januari Berken en jongen dennen verwijderen bij de Groote Cirkel  
25 Januari Berken en jongen dennen verwijderen bij de Groote Cirkel  
8 Februari Berken en jonge dennen verwijderen bij het Zwartven 
22 Februari Berken en jonge dennen verwijderen bij het Zwartven 
7 Maart Berken en jonge dennen verwijderen bij het Zwartven 
14 Maart   NLdoet 
21 Maart   Nationale opschoondag 
13 April  Dag van het landschap 
1 Mei  Educatieve dag i.s.m. basisscholen en de Beestenboel 
21 Juni  Open dag bijenhal 

 

 

                           

 

Elk jaargetijde heef zijn charmes. Dit is dan ook weer de 
gelegenheid voor de deelnemers van de WhatsAppgroep 
waarnemingen om mooie foto’s met elkaar te delen of vragen 
aan elkaar te stellen wie weet wat is dit voor plant, vogel, insect 
of paddenstoel. Bij deze enkele foto’s die de afgelopen weken 
zijn gedeeld.  
De foto  van de parasolzwammen hiernaast is  door Jos van Gool gemaakt. 

Tondelzwam                           Nestje van een dwergmuis                 Vliegenzwammen               Rodekoolzwam 
Foto Jo Wissink  Foto Henk Moeskops           Foto Ruud van Cuijk               Foto Hein Lauwers 


