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Elk jaar is er voor diverse 
werkgroepen voor aanvang van het 
seizoen een bijeenkomst welke wordt 
georganiseerd door Brabants 
Landschap. In het voorjaar is er een 
avond voor de vrijwilligers van de 
weidevogels en uilenbeschermers. In 
het najaar is er een dag voor de 
vrijwilligers van het 

landschapsbeheer. Dit wordt elk jaar in een andere gemeente gehouden m.u.v. de 
afgelopen twee jaar i.v.m. de coronacrisis. Gelukkig kon het dit jaar wel doorgaan en 
omdat onze vereniging dit jaar 25 jaar bestaat was de eer aan ons om als 

gastgemeente op te treden.  
De organisatie was in handen van 
Brabants 
Landschap 
samen met 
de 
bestuurslede
n van onze 
vereniging. 

Op 2 oktober waren we te gast 
bij Landgoed Wellenseind Voor 
Anker, we hebben voor die dag 
een mooi gevarieerd programma 
opgezet. Om 9.30 uur werden de 
gasten ontvangen met een kopje 
koffie of thee. Om 10 uur was de 
opening door de directeur van 
Brabants Landschap Joris 
Hogenboom, Lex Peeters 
Landgoedmanager van het 
Wellenseind en onze 
burgemeester Annemieke van de 
Ven. Daarna waren er diverse lezingen van medewerkers van Brabants Landschap 
en enkele van onze bestuursleden. Het einde van de voormiddag werd afgesloten 
met diverse workshops binnen en buiten waaruit de gasten konden kiezen. Na de 
lunch hebben we in verschillende groepen een rondleiding gehad over het 

landgoed. Om 15.00 uur hebben we de dag afgesloten door nog even na te praten met een drankje erbij. 
We hebben veel positieve reacties gehad met de opmerking dat we Reusel-De Mierden, Landgoed 
Wellenseind en onze vereniging goed op kaart hebben gezet.   
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Tijdens een wandeling zagen we een perceel 
met mais waar geen kolven in zaten maar 
pluimen. We hadden dit al eens eerder gezien 
maar we wilden toch wel weten wat dat was. 
Nadat we het hadden opgezocht via Obsidentify 
kwamen we erachter dat dit geen mais is, zelfs 
geen familie ervan maar Sorghum of ook wel 
Kafferkoren genoemd.  
Sorghum is een zeer oude graansoort welke 
volgens de geschiedenis al in 4500 voor christus 
werd verbouwd in Noord-China. De plant kan 
goed tegen de droogte en is een belangrijk 
voedselgewas in Afrika, Centraal-Amerika en 
Zuid-Azië waar het vooral in het 
steppengebieden wordt verbouwd. Daar komt 
ook de naam Kafferkoren vandaan, Kaffer is een 
bijnaam voor een lid van de Bantoevolken in 

Zuid-Afrika. In deze landen wordt het gebruikt als veevoer en voor de productie van alcoholische dranken, 
Kafirbier. 
 
In Nederland wordt Sorgum gebruikt voor veevoer. 
Sorgum is een gewas dat qua groeiwijze en teelt veel op mais lijkt 
maar heeft een aantal voordelen. De opbrengst is 20% meer dan 
van snijmais en het gewas kan beter tegen de droogte, het heeft 
25% minder waterbehoefte dan mais. Dit komt omdat het gewas 
dieper en intensiever wortelt. Ook nog een voordeel is dat 
hierdoor de grond wordt verbeterd. In natte periodes kan het 
gewas de bloei en korrelzetting uitstellen tot drogere periode. 
Sorgum is ook resistent tegen veel plagen. In Zuid-Frankrijk en 
Zuid-Duitsland wordt de sorgum net als snijmais geteeld als 
veevoer. Door veredeling richting een snijmaisachtig product is 
dit gewas de laatste jaren beschikbaar voor Nederlandse 
omstandigheden. Op de foto hiernaast zijn de aren afgebeeld.              
 
                                          Foto’s Jos Laarakker 
                                                                                                               Informatiebron Wikipedia  
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Deze foto van drie hazelwormen is door 
Ad van Rooij gemaakt 
 
 

 
Tijgerslak Foto Jos Laarakker 

 
 
 
 

 
Op zaterdag 6 november is de Nationale Natuurwerkdag, we gaan die dag aan 
de slag bij het Zwartven in Hooge Mierde.  
Als je mee wil komen helpen meld je dan aan via de landelijke website  
www.natuurwerkdag.nl 
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Deze foto’s van de Chinese Knobbelzwaan (links) en de Visarend (rechts) zijn door Frans Berndsen gemaakt  

Onderhoud Patrijzengebied 

Dinsdag 19 oktober wordt er een bijeenkomst georganiseerd over het onderhoud van ons 
patrijzengebied. We willen duidelijke afspraken maken wat er allemaal moet gebeuren binnen één 
seizoen. Nu is dat voor veel leden onduidelijk. 
Met het nieuwe WBTR, mag een voorzitter geen coördinator van een activiteit meer zijn, met andere 
woorden we hebben een vacature: Coördinator Patrijzengebied. Aanmelden voor deze functie kan bij 
de voorzitter. De communicatie gaat in de toekomst via de bekende app (Landschap en onderhoud) 
zodat iedereen hiervan op de hoogte wordt gebracht. 

Bijeenkomst dinsdag 19 oktober Eetcafé De Klok aan de Turnhoutseweg in Reusel aanvang 20.00 uur. 
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De foto links is door Jo Wissink gemaakt, we hebben via de 
waarnemingen-app geen reactie gehad over wat het is. 
Het is wel mooi. 
 
De foto onder van de Spaanse wegslak is door Theo van de Voort 
gemaakt 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In verband met de coronamaatregelen hebben we in het voorjaar geen jaarvergadering kunnen 
houden, daarom is deze dinsdag 26 oktober. 
De vergadering is bij Eetcafé De Klok Trunhoutseweg 32 Reusel. 
Aanvang 19.30 uur.  Afmelden kan bij één van de bestuursleden 
 

Doe mee met de Rabo Clubsupport 
Tot 25 oktober kun je nog stemmen op onze vereniging 
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25 Jaar NWR 

 

 

 

 

 

            Onderstaand krantenknipsel werd door Berhard Fleerakkers bij mij afgegeven. 
            Hij vond dit in het archief van de HWR (Heemkunde Werkgroep Reusel) 

 
 

Dat onze vereniging dit jaar 25 jaar bestaat is al meerder keren vermeld. Door de 
coronacrisis zijn we nog niet in de gelegenheid geweest om daar echt aandacht 
aan te besteden. De werkgroep jubileum 25 jaar NWR is volop aan de gang met de 
voorbereidingen. Op 15 mei 2022 zal het jubileum feestelijk herdacht worden.  
                                     Zet deze dag maar alvast in je agenda. 


