Nieuwsbrief november 2020

De herfst
We zitten er weer middenin, de herfst. De blaadjes zijn alweer volop verkleurd en zijn ook weer aan het
vallen. Je hoort de laatste tijd op veel plaatsen de bladblazers en zie je de mensen met volle zakken en
kruiwagens naar de gemeentelijke bladbakken lopen. Als ik er geen last van heb laat ik de bladeren zoveel
mogelijk liggen, vooral tussen de planten en onder de struiken. Als je dan ziet wat daarop en onder zit,
allerlei vogels, insecten en wormen. Dit is alleen maar goed voor de natuur. Maar niet iedereen denkt er zo
over, alles moet schoon zijn, opgeruimd en er mag geen blaadje liggen. Je wordt er wel vrolijk van als je ziet
wat de leden van onze vereniging zien en fotograferen. Door vele worden deze foto’s gedeeld via de
waarnemingen-app welke we in onze vereniging hebben. Als ik al deze foto’s zou publiceren hadden we een
heel fotoboek. Het zijn niet alleen paddenstoelen die worden gefotografeerd, de mooiste foto’s van alle
jaargetijden worden gedeeld. Hieronder een klein overzicht.
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In het patrijzenproject hebben we enkele muizenruiters geplaatst.
Een muizenruiter dient als winteronderkomen voor muizen. Uilen en andere muizen-etende vogelsoorten,
Iedereen die interesse heeft om deel te nemen aan onze waarnemingen-app kan dat aangeven bij
zoals de torenvalk en buizerd, hebben al snel in de gaten dat hier een hapje te halen valt. Vooral tijdens
Ruud van Cuijk of eventueel een reactie op de mail waarmee deze nieuwsbrief is verstuurd.
strenge winters met sneeuw biedt de muizenruiter de uilen en roofvogels een grotere kans om te
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In het patrijzenproject hebben we enkele
muizenruiters geplaatst.
Een muizenruiter dient als winteronderkomen
voor muizen. Uilen en andere muizen-etende
vogelsoorten, zoals de torenvalk en buizerd,
hebben al snel in de gaten dat hier een hapje te
halen valt. Vooral tijdens strenge winters met
sneeuw biedt de muizenruiter de uilen en
roofvogels een grotere kans om te overleven.
De muizenruiter kan geplaatst worden op een
erf, niet te ver verwijderd van broedplaatsen
van de steen- en kerkuil. Een muizenruiter
bestaat uit zes stokken. Zorg dat op de bodem
een dikke laag stro ligt, strooi daarop een laag
graan en leg daar vervolgens weer stro
overheen. Daarbovenop stapelt je een ruime
hoeveelheid takken. Het is belangrijk dat er
tijdens de winter regelmatig graan in de
muizenruiter gestrooid wordt, zodat de muizen
voldoende te eten hebben. Op die manier
hebben ook de uilen en roofvogels tijdens de
wintermaanden geen honger.
Informatiebron Nature Today

Foto Ruud van Cuijk

Deze foto’s van een keep, links en de kramsvogel rechts, zijn door Wim Castelijns gemaakt
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In een eerdere nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we op
zoek waren naar een andere locatie voor de opslag van onze
spullen. Deze hebben we inmiddels gevonden en we zijn volop
bezig met het in orde maken van de ruimte, de vloer is gestort.
Foto’s Jack Coolen

Natuur-en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden
We hebben € 805,08 binnengehaald.
Wij willen iedereen die op ons heeft gestemd hiervoor hartelijk bedanken.

Koperwiek Foto Frans Berndsen

Kardinaalsmuts Foto Ruud van Cuijk
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Ondanks de coronacrisis gaat de natuur toch
door en het werk moet ook nog worden gedaan.
Het snoeien in het patrijzenproject met
maximaal drie en sinds de laatste maatregelen
maximaal met twee personen.



En het snoeiafval moet natuurlijk ook weer
worden opgeruimd. Daar is de takkenril goed
voor, daarin kunnen weer veel beestjes
beschutting vinden.

Doordat de spechten de rietstengels met larven uit het insectenhotel bij het
patrijzen project kwamen halen hebben we een aanpassing aangebracht. De
rietstengel zitten nu verder achter het gaas zodat ze er niet meer aan kunnen.

Nieuws van de bestuursvergadering

Foto’s Ruuds van Cuijk

Jos Laarakker Nieuwsbrief november 2020
U ontvangt deze mail met nieuwsbrief, omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief bij de Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel de Mierden.
Wilt u geen e-mail met nieuwsbrief meer ontvangen? U kunt eenvoudig uw voorkeuren aanpassen of u direct uitschrijven via info@weidevogelvereniging.nl

Nieuwsbrief november 2020

Nieuws van de bestuursvergadering








In principe zouden op twee plaatsen camera’s in uilenkasten komen hangen, in Reusel en Hulsel.
Reusel is afgehaakt en in Hulsel zijn we nog in overleg i.v.m. de beveiliging. We willen in principe
een steen- en een kerkuil filmen.
Het overtollig gereedschap is gefotografeerd en op de mail gezet. Er hebben enkele mensen een
bod gedaan, Piet zal contact opnemen en zorgen dat de spullen worden afgeleverd.
Via Willem Hendriks zijn enkele studenten van de HAS benaderd voor de inventarisatie van het
kruidenrijk grasland in het patrijzenproject. Deze hebben contact opgenomen met de voorzitter,
verdere afspraken worden nog gemaakt.
Er worden twee voertonnen aangeschaft.
Er is veel vraag naar nestkastjes maar i.v.m de coronamaatregelen wordt hier voorlopig niets aan
gedaan.
We hebben een flyer van onze vereniging ontworpen. De opdracht is bij de drukkerij, deze zal
binnenkort worden geleverd.
We zijn op zoek naar een werkbank voor onze opslagruimte. Heeft iemand er toevallig één over of
weet er één te staan?

Herfst- en winteractiviteiten 2020-2021
LOKATIE

ACTIVITEIT

Nieuwe opslagruimte in orde maken en het materiaal
verhuizen.

DATUM
De datums is in onderling
overleg.

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

Onderhoud
patrijzenproject

Infobord Raamloop Reusel

25 november
9 december
23 december

Jos Laarakker Nieuwsbrief november 2020
U ontvangt deze mail met nieuwsbrief, omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief bij de Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel de Mierden.
Wilt u geen e-mail met nieuwsbrief meer ontvangen? U kunt eenvoudig uw voorkeuren aanpassen of u direct uitschrijven via info@weidevogelvereniging.nl

