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November 2022, veel vogels zijn alweer door de rui. 
Soms hoor je de merels alweer heel zachtjes 
mummelen, het is nog niet echt zingen. Dat is anders 
dan de roodborstjes, die hebben het hoogste woord 
en je hoort ze overal bovenuit. Bijna iedereen is dol 
op roodborstjes, er gaan ook veel verhalen rond over 
deze vogeltjes. Op oude afbeeldingen van heiligen 
aan het einde van de 15e eeuw staat ook dikwijls een 
roodborstje afgebeeld. Dat komt omdat ze voor 
diverse symbolen staan zoals het symbool van de 
hoop, van de verlossende ziel en voor de passie van 
Christus. Dit laatste komt door de volgende legende. 
Het roodborstje kreeg een druppel bloed van Jezus op 
zijn borst toen hij probeerde de spijkers uit het kruis te 
trekken. 
Roodborstjes zijn dikwijls het onderwerp van rituelen, mythologie, devotie, magie en volksgeloof. Ze 
werden dikwijls gezien als beschermende diertjes. Degene die ze kwaad deden werden dan ook gestraft in 
allerlei vormen b.v. dat ze zelf, hun gezinsleden of hun vee ziek werd. 
 
Roodborstjes zijn vaak heel nieuwsgierig en brutaal. Als je in de tuin aan het werkt bent zitten ze bij wijze 
van spreken ooit bijna op je schop. Ze kunnen ook heel agressief zijn tegen soortgenoten. Een deel van de 
roodborstjes trekken in de winter naar warmere streken en uit de noordelijke delen komen ze naar ons 
land. Het kan dus goed zijn dat de roodborstjes die je in de winter in je tuin ziet niet dezelfde zijn dan die je 
in de zomer ziet. De mannetjes en vrouwtjes hebben allebei een rode borst, de jongen zijn bruin. Dat is om 
ze te beschermen tegen hun ouders, deze vallen n.l. alles aan wat rood is omdat ze dat als vijanden zien.   
 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Buiten het broedseizoen hebben de 
mannetjes en vrouw ieder hun eigen 
territorium, ze komen dan ook niet bij elkaar 
in de buurt. 
Iedereen kent waarschijnlijk wel het liedje, 
roodborstje tikt tegen het raam, laat mij erin. 
Dat gebeurt ook werkelijk maar dat is niet het 
teken dat hij naar binnen wil. Hij ziet zichzelf 
in de raam en ziet dat dan ook als zijn vijand. 
Dat is hetzelfde als wat ik in één van de 
eerdere nieuwsbrieven heb ik vermeld. Dat de 
koolmeesjes zich doodvochten tegen de 
buitenspiegels van geparkeerde auto’s. Ze 
zagen daarin ook hun concurrent.      
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 Op 25 oktober werd door Gerard Panken, lid van onze 
vereniging en coördinator van uilenwerkgroep Bladel een 
lezing gegeven over uilen. Deze lezing werd bij De Wekker 
in Reusel gehouden en iedereen was welkom. Er was een 
grote opkomst, ongeveer 65 bezoekers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerard legt de kenmerken en 
eigenschappen van de kerkuil uit. 

Aandachtige luisteraars 

Expositiemateriaal werd tentoongesteld 

Foto’s Jan Wijten 
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Op 5 november was de landelijke natuurwerkdag. Met 
een aantal mensen, leden van onze vereniging maar ook 
niet leden, zijn we bij het Zwartven aan het werk 
geweest. We hebben daar de opslag, kleine berkjes en 
dennen, verwijderd.  

 

 

 

 

 

 

 

                                        Foto’s Piet Peijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het programma van Orbis “Reusel in vogelvlucht” blijkt een overweldigend succes te zijn. 
Er hebben zich in totaal 107 deelnemers aangemeld verdeeld over Reusel, Hulsel, Hooge- en Lage 
Mierde.  
Dit is een enorme opsteker voor de biodiversiteit. De interesse was dermate groot, dat het helaas niet 
mogelijk is om al de gevraagde struiken, bomen, akkerbloemen en nestkasten te honoreren. 
Het is een gigantisch aantal en is dit het grootste project van onze vereniging in de meer dan het 25 jaar 
van ons bestaan. We hebben de tijd tot juni 2024, echter we willen hiermee zo snel mogelijk starten. 
Hiervoor hebben we (vele) handen nodig in de vorm van coördinatoren, timmerlieden enz.  
Om het één en ander nader toe te lichten organiseren wij op 22 november om 20.00 uur een 
bijeenkomst bij:  
                                                       De Klok Turnhoutseweg 32 Reusel. 
                                                       We hopen op een grote opkomst. 
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De foto’s van deze 
mooie vlinder, de 
Prachtbeer, zijn 
door Wendy Baars 
en Jennifer Bockting 
gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
De prachtbeer is een zeer zeldzame trekvlinder waarvan enkele waarnemingen bekend waren. In 2006, een 
gunstig trekvlinderjaar, werden er in ons land negen exemplaren waargenomen. Dat was een verdubbeling 
van de tot dan toe bekende waarnemingen. En 2022 een bijzonder trekvlinderjaar doordat er in oktober 
gedurende enkele weken een warme zuidelijke wind stond. Er zijn honderden waarnemingen gemeld 
waaronder ook deze in Reusel-De Mierden.                                                                Informatiebron  Vlinderstichting 

Links: Putters op de teunisbloem 
Rechts: Kramsvogels en Spreeuwen gebroederlijk in een boom 
Beide foto’s zijn door Wim Castelijns gemaakt 
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Afgelopen maand hebben we met enkele mensen van onze vereniging educatieve dagen gehouden bij de 
Beestenboel in Reusel. 
Enkele groepen van een basisschool uit onze gemeente waren te gast. Ze kregen een rondwandeling door 
het Beleven, uitleg over uilen en roofvogels met braakballen uitpluizen en sporen zoeken in de bossen. Het 
is leuk om te doen vooral als de kinderen zo enthousiast zijn. Tijdens het uitpluizen van de braakballen 
waren er sommige bij die probeerden het complete geraamte van een muis bij elkaar te zoeken. Tijdens de 
rondwandeling hadden sommige het geluk dat ze reeën en een Buizerd hadden gezien. 

Nog een mooie bijkomstigheid was het volgende: Eén van de kinderen vroeg toen ze bij een paddenstoel 
stonden of iemand wist waar de naam paddenstoel vandaan komt, dat wist niemand. Hij vertelde dat dit 
van de heksen komt. Deze hadden padden als huisdieren en die rusten uit op de paddenstoelen. 
Als je het nazoekt op Wikipedia dan klopt dit verhaal helemaal.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

Uitpluizen van de braakballen 

Even genieten van het uitzicht           
tijdens de wandeling 

Spoorzoeken in de bossen Het uitzicht bij de vogelkijkwand was ook interessant 
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Nieuws van de bestuursvergadering  

 

 

 
 
 

 Op donderdag 8 december wordt bij De Klok door Willem Hendriks, lid van onze vereniging, een 
lezing gegeven over het begrip stikstof en wat stikstof uiteindelijk is. Tijdens deze lezing zijn alle 
leden en vrienden van onze vereniging welkom. Aanvang 19.30 uur. De persoonlijke uitnodiging 
volgt nog. 

 Op 12 november hebben we de gemeenteraad en twee wethouders ontvangen en een rondleiding 
in het patrijzenproject gegeven. 
  

 

Foto Henk Moeskops 

Rectificatie: 
In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat onze vereniging elk kwartaal twee nieuwsbrieven van 
SOVON krijgt. Dit moet zijn twee tijdschriften zijn. Degene die deze wil lezen kan dit aangeven bij Piet 
Peijs    


