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In de nieuwsbrief van september heb ik vermeld dat door de vogelbescherming opnames gemaakt 
waren van de zwaluwtil aan de Schepensweijer. De volgende tekst is gepubliceerd en er is een 
filmpje van gemaakt. 
 
De succes-til van Reusel 
Huiszwaluwen hebben in Nederland te lijden onder voedselschaarste – insecten nemen af – maar 
het schort ook aan woongelegenheid. Daarom zijn de afgelopen jaren op allerlei plekken in 
Nederland huiszwaluwtillen opgericht waar de vogels hun nesten tegenaan kunnen metselen. De 
vogels happen niet altijd meteen toe, al neemt het aantal bezette tillen licht toe. In Reusel was het 
direct een succes. Afgelopen broedseizoen was de til weer druk bezet met huiszwaluwen. 
Voor de volledige tekst en het filmpje zie op onze website. 
https://weidevogelvereniging.nl/ 

 

 

Leden van de Rabobank konden tot en met 11 oktober hun stem uitbrengen op hun 
favoriete clubs. Hier is weer veel gebruik van gemaakt.  
Wij willen iedereen die op onze vereniging heeft gestemd hiervoor hartelijk bedanken. 
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Op 2 november was de landelijke natuurwerkdag, we zijn bij de 
Grote Cirkel aan het werk geweest. 
We waren met 10 personen en helaas was er niemand van 
buiten onze vereniging aangemeld.  
We hebben een stuk van de hei opgeschoond. 
 

Foto’s Ruud van Cuijk en Jos Laarakker  
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Op 10 oktober hebben we een bijeenkomst gehad voor alle nieuwe en misschien toekomstige leden 
van onze vereniging. 
Door onze voorzitter is een presentatie gegeven over wat onze activiteiten zijn en waar de mensen 
zich aan kunnen melden als ze ergens aan mee willen doen of eventueel lid willen worden. 
Hieronder nogmaals de coördinatoren van de diverse werkgroepen met wie iedereen indien nodig 
contact op kan nemen. De telefoonnummers zijn er bewust niet bij gezet, deze kunt je vinden op 
onze website nadat je ingelogd bent met je persoonlijke code. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden 
via onze website. https://weidevogelvereniging.nl/    contact - inschrijfformulier 
 

 Wandelknooppunten Frans Antonise 
Landschapsbeheer  Huub Joosten 
Grote gele kwikstaart Hans van Limpt 
Patrijzenproject Wim Walen 
Vogelkijkhut Noud de Bresser 
Uilenwerkgroep Jos Laarakker 
Rolstoelpad Jos Laarakker 
Weidevogels Theo van de Voort 
Erfvogels Piet Peijs 
Poelen Ruud van Cuijk 

Het patrijzenproject is 
weer winterklaar. 

Langs de keverbanken 
is gefreesd. 

De patrijzenpaden zijn 
gemaaid. 

 

De weitjes zijn gemaaid.  

 

 

Rond de poelen is 
gemaaid. 

 

Foto’s 
Wim Walen en Ruud van Cuijk 
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Nieuws van de bestuursvergadering 
 

 Door Stibex zijn nog 15 extra spreeuwenkasten besteld voor op het sportpark 
 Binnenkort zal er door de bosgroep een lezing worden gehouden voor alle leden van 

onze vereniging, nader bericht volgt. 
 De fauna passage zal worden opgenomen in het onderhoudsschema van de 

werkgroep landschapsbeheer .  
 We gaan een aanvraag indienen om in Hooge Mierde een tweede zwaluwtil  

te plaatsen. 
 In 2020 mogen we weer een aantal braakliggende volkstuintjes langs  de Leijenstraat 

inzaaien met een bloemenmengsel. 

De 100 bouwpakketten van mezenkastjes  die door de gemeente waren besteld zijn 
afgeleverd. Deze bouwpakketten werden tijdens de open dag van de gemeente op 3 
november uitgereikt aan de kinderen die een kleurplaat inleverden. 
Deze nestkastjes zijn door de timmerploeg bij Jack Coolen in de werkplaats gemaakt, 
het was weer lopende band werk.  
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 Activiteiten 2019-2020 
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 

 

 

 

 

 

  

Als u nog nieuws , foto’s of anekdotes hebt waarvan je denkt, dit is iets voor de nieuwsbrief dan is dit welkom.   

 


