Nieuwsbrief oktober 2020

Op 16 september was de landelijke opschoon dag.
Deze is normaal op de derde zaterdag van maart maar
door de coronacrisis is dit toen niet doorgegaan. Het is
ondertussen een traditie geworden dat we in het
Beleven en de omliggende straten het zwerfvuil
ophalen. We hadden veel aanmeldingen 21
volwassene en 5 kinderen. Door omstandigheden deed
buurtvereniging ’t Huukske waar we tegenaan grenzen
dit jaar niet mee. Omdat we met zoveel deelnemers
waren en dat we elkaar niet in de weg wilden lopen
hadden we besloten om een gedeelte van ’t Huukske
er ook bij te doen. Om 9 uur zijn we bij de
Hollandershoeve begonnen en om 12.30 uur waren we klaar. We hebben in een groot gebied zwerfvuil
vrijgemaakt n.l. alle wandelpaden in het natuurgebied en de volgende straten. Beleven, Bakmannen,
Zanddijk in Hooge Mierde, Ziekbleek, Voort, Pikoreistraat, Laarakkerdijk en de Achterste Heikant. Om 12.30
uur was iedereen weer terug bij de Hollandershoeve. Daar kregen we van Gertjan, de eigenaar, een lunch
aangeboden dit als blijk van waardering dat we de omgeving hadden opgeschoond.
Gertjan namens alle deelnemers bedankt voor de lekkere lunch.

Vandaag opschoondag omgeving Hollandershoeve, Beleven.
Nieuw en vers van de pers lid weidevogelvereniging fietste ik naar Reusel. Bij Hollandershoeve daar stond
al een grote groep me op te wachten, feest nee maar ik zie wel gezellige mensen en kinderen.
Ik dacht dat gaat zeker een mooie dag worden. Na een briefing gaan we op pad met pvc zakken, kar,
grijper en handschoenen die hadden we echt nodig.
Ook onderweg werden we voorzien een lekker bakkie gezet door twee vrolijke dames met koekie erbij,
daarbij die stralende zon het was geweldig. Er werd ook nog gewerkt onder de vele praatjes die links en
rechts langs je oren vlogen. Vele onderwerpen werden uitgelicht en voor je er erg in had waren we weer bij
ons startpunt Hollandershoeve. Hier werden we door Hollandershoeve verrast met drank en heerlijke
lunch. Tot besluit een mooie groepsfoto waarbij weer ieder zijn eigen weg koos. Vandaag heb ik mogen
kennismaken met weidevogelleden en de indruk had dat ik bij een gezellige maar ook hardwerkende groep
ben geland. Ik heb ervan genoten zelfs op de
terugweg met twee leden naar huis.
Allen bedankt.
Vriendelijke groet Sjef v Hoof
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Om onze werkzaamheden aan alle
belangstellenden te laten zien hebben we
een tentoonstelling ingericht in het
gemeentehuis van
Reusel-De Mierden. Deze wordt
gehouden in de ruimte van de
Heemkunde Werkgroep Reusel vanaf 5
oktober t/m 31 december. Als je het
gemeentehuis binnenkomt rechts. Onze
tentoonstelling is te bezichtigen tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis
en de bibliotheek. De openingstijden van
de bibliotheek zijn:
Maandag t/m donderdag van 13.00 tot
17.00 uur.
Vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.
Inmiddels is de tentoonstelling alweer
enkele weken te bekijken. Helaas kunnen
we niet al onze activiteiten en foto’s laten
zien omdat we dan de hele
benedenverdieping van het
gemeentehuis nodig hebben. Hopelijk
wordt het druk bezocht en vooral hopen
we dat onze leden ook komen kijken.
Er ligt ook een gastenboek waarin je je
opmerking kwijt kunt. Foto’s Jos Laarakker
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De kleine karekiet is een echte muggenvanger en een
moerasbewoner. De voorkeur van zijn leefgebied gaat
dan ook naar rietstroken langs vaarten en plassen die
in ondiep water staan. Ze broeden van mei tot
augustus en je kunt hem van half april tot eind juli
horen zingen.
Foto Vogelbescherming

Nestje van een kleine karekiet
Foto Piet Peijs

Gewone mijnspin

Foto Jennifer Bockting

Het nest wat voornamelijk door het vrouwtje wordt gebouwd
is een kunstig gevlochten mandje van natte plantresten en
modder tussen twee tot vier rietstengels. De modder en
plantresten werkt als een soort cement waardoor het nestje
wordt verankerd. De binnenkant wordt bekleed met
rietpluimen welke de vogel zelf afbreekt. Het nestje wordt
heel dikwijls door de koekkoek gebruikt om haar ei in te
leggen. De kleine karekiet is een lange-afstandstrekker die
overwinterd ten zuiden van de Sahara, tot in Zambia. Een
enkeling steekt de Sahara niet over en blijft in Zuid-Frankrijk,
het Iberisch Schiereiland en van Marokko tot het Arabisch
schiereiland. Informatiebron vogelbescherming
Op onze tentoonstelling zijn ook twee nestjes van de kleine
karekiet te zien. Deze zijn door Piet Peijs bij de visvijver in
Reusel gevonden. De foto hiernaast is ook bij de visvijver
gemaakt
Zwartkopmierenleeuw

Foto Jennifer Bockting
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Op zaterdag 10
november zijn we in het
Beleven aan het werk
geweest. Met 15
personen hebben we
de Amerikaanse
vogelkers verwijderd.
Foto Ruud van Cuijk

Koraalzwam

Parasolzwam

Vliegenzwam

Foto Piet Peijs

Foto Wim Castelijns

Foto Jos van Gool

Witsteelfranjehoed

Foto Leny Laarakker
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Herfst- en winteractiviteiten 2020-2021
Let op: enkele locaties zijn gewijzigd o.a.
Op 24 oktober gaan we naar ’t Voortje i.p.v. De Groote cirkel.
De landelijke natuurwerkdag op 7 november gaat niet door, op deze dag gaan we naar het
Beleven.
LOKATIE

ACTIVITEIT

Nieuwe opslagruimte in orde maken en het materiaal
verhuizen.

DATUM
De datums is in onderling
overleg.

't VOORTJE
Hooge Mierde

Berken en jonge dennen verwijderen.

24 oktober

BELEVEN
Reusel

Vogelkers verwijderen
Verzamelen bij informatiebord

07 november

DE GROOTE CIRKEL,
Reusel

Berken en jonge dennen verwijderen.
Verzamelen bij begin van de cirkel

21 november en 5
december

ZWARTVEN
Hooge Mierde:

Jonge dennen verwijderen
Verzamelen bij begin fietspad Turnhoutsepad

19 december

BUSPAD
Reusel

Wilgen knotten.
Deze staan in het gebied tussen Buspad en RondwegOost

02 en 16 januari

FAUNAPASSAGE
Reusel

Schoonzetten faunapassage ter hoogte van de
Postelsedijk

30 januari en 13 februari

PANNEVEN
Hooge Mierde

Berken en jonge dennen verwijderen.
Doorkijkjes verwezenlijken aan Poppelsedijk

27 februari

ZWARTVEN
Hooge Mierde:

Jonge dennen verwijderen
Verzamelen bij begin fietspad Turnhoutsepad

13 maart

Werkzaamheden Patrijzenproject 2020-2021
Locatie
Infobord Raamloop,
Reusel
Infobord Raamloop,
Reusel
Infobord Raamloop,
Reusel
Infobord Raamloop,
Reusel
Infobord Raamloop,
Reusel

Activiteit
Onderhoud Patrijzenproject
Onderhoud Patrijzenproject
Onderhoud Patrijzenproject
Onderhoud Patrijzenproject
Onderhoud Patrijzenproject

Datum
Woensdag
28 oktober 2020
Woensdag
11 november 2020
Woensdag
25 november 2020
Woensdag
9 december 2020
Woensdag
23 december 2020
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