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Nieuwsbrief januari 2021 

Het is weer zover 2021 en hier is alweer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Dat we een bijzonder 
jaar hebben gehad weet iedereen en daar wil ik ook niet te veel op in gaan want je hoort helemaal niets 
anders. Het is wel dat we door de ingevoerde lockdown en de risico’s die we lopen heel beperkt zijn in onze 
werkzaamheden. Diverse activiteiten die we hadden gepland zijn niet doorgegaan of in afgeslankte vorm.  
Toch wil ik jullie doormiddel van de nieuwsbrief op de hoogte houden hoe het ervoor staat. Omdat er veel 
minder activiteiten zijn is het wel leuk om andere onderwerpen te publiceren wat met de natuur heeft te 
maken. Sommige lezers zullen zeggen, dat wist ik al lang maar andere zeggen misschien, dat is wel leuk om 
te weten. Als u bepaalde onderwerpen hebt en vind dat deze wel leuk zijn om te publiceren in onze 
nieuwsbrief zijn deze altijd welkom. Ook zelf tekst aanleveren mag ook. Je mag altijd reageren op het 
mailadres vanwaar de nieuwsbrieven zijn verstuurd.  
  
De tentoonstelling in het gemeentehuis is ook weer beëindigd en de spullen zijn weer opgeruimd.  
Jammer dat de corona de kop weer op stak en dat er daardoor waarschijnlijk minder bezoekers zijn 
geweest. Maar zoals we van enkele medewerkers van het gemeentehuis en de vrijwilligers van de 
Heemkunde werkgroep hebben gehoord is het toch goed bezocht. Regelmatig liepen er mensen binnen en 
we hebben ook diverse positieve reacties gehad, zowel mondeling als in het gastenboek zoals u kunt zien 
op de foto hieronder.   

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

         

Op 30 december zijn we verhuisd naar onze nieuwe opslagruimte. Door de coronamaatregelen 
hebben we niet alles kunnen doen wat we van plan waren. We hebben de spullen alleen maar 
verhuisd maar het inrichten moet nog gebeuren. 
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Wilde zwijnen 
Degene die lid zijn van Brabants Landschapen en het kwartaalblad hebben ontvangen hebben zeker ook het 
jeugdblad dat erbij zat gelezen, dit ging over de wilde wijnen.  De wilde zwijnen rukken in Nederland heel 
massaal op. Op veel plaatsen begint het een plaag te worden. Ze kunnen in één nacht veel schade 
aanrichten.  

 
In Reusel werd in oktober 2019 een gedeelte van het 
sportpark door wilde zwijnen overhoopgezet. Toevallig 
hadden wij daar als natuurvereniging enkele weken 
daarvoor nestkastjes voor de spreeuwen en 
koolmeesjes opgehangen ter bestrijden van de 
emelten en eiken processierups. Dit hebben we toen 
ook gepubliceerd in het plaatselijke gemeenteblad. Er 
werden al lachend opmerkingen over gemaakt dat we 
het gat van de nestkastjes te groot hadden gemaakt.   

De draagtijd van een zeug is ongeveer 114 dagen en ze kan per keer 8 tot 12 jongen werpen.  Normaal 
werpen ze één keer per jaar maar dit is afhankelijk van hoe de eerste worp verloopt. Mocht de eerste worp 
verloren gaan kunnen ze in de zomer nog een worp krijgen. De jongen kunnen goed tegen de kou maar niet 
tegen te veel regen. Bij de leeftijd van 8 tot 15 maanden zijn de jonge zeugen geslachtsrijp, jongen 
mannetjes, keilers genoemd, zijn dat bij 7 tot 10 maanden.           Bron Wikipedia 

Wat hierboven staat vermeld is waarschijnlijk bij vele mensen wel bekend maar wat er veel niet weten is 
dat de Brabantse Kempen vroeger ook geplaagd werd door wilde zwijnen. Tijdens de tweede wereldoorlog 
is er in de Ardenne hard gevochten en zijn er veel wilde zwijnen verjaagd. Deze zijn naar onze streek 
gevlucht. Ik ben in mijn jeugd opgegroeid aan de Laarakkerdijk, tegen de Belgische grens en de Moeren in 
Reusel. Mijn ouders hadden daar een boerderij en ik weet nog goed dat de akkers met schrikdraad af 
moesten worden afgemaakt omdat de wilde zwijnen anders het zaaigoed uit de grond haalden. Ook 
hebben ze bij mij thuis een wild zwijn in een hok gehad welk ze hadden gevangen. Het was de bedoeling 
om deze vet te mesten maar dat is een niet gelukt, hij wilde niet groeien en brak het hele hok af.  Ik was 
vroeger tijdens de oogst altijd op het veld te vinden. Ik kan mij nog goed herinneren dat we de rogge aan 
het maaien waren. Ik moest van mijn vader op de tractor gaan zitten omdat er misschien wel wilde zwijnen 
in zaten. Bij de laatste stroken die werden gemaaid kwam er een zeug met meerdere jongen uit. Vanaf 
midden jaren vijftig zijn er in De Kempen geen wilde zwijnen meer gesignaleerd.    
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Bij het Panneven hebben we enkele doorkijkjes 
gemaakt door wat opslag te verwijderen, zodoende 
is het ook weer mooi dat je vanaf het fietspad het 
natuurgebied kunt zien. 

 

 

  

                                                                       

 

 

De foto van deze vier 
reeën is door Henk 
Vinken gemaakt 

 

 

 

De putter doet zich tegoed aan de 
uitgebloeide teunisbloemen in de 
tuin van Henk Moeskops 
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Nieuws van de bestuursvergadering 

 We willen via de aanjaagsubsidie vier endoscoop camera’s aanschaffen. Als het allemaal 
verantwoordt is i.v.m. de corona willen we deze uit gaan proberen bij de Kruisberg in enkele 
spechtennesten.   

 Wim de Jong van Brabants Landschap is met enkele mensen van de diverse werkgroepen in het 
patrijzenproject en bij het Zwartven gaan kijken. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt wie wat doet. 

 Enkele weken geleden hebben we overleg gehad met de gemeente over diverse zaken wat betreft 
het beheer van de percelen welke we in bruikleen hebben. 

 Jonnie Michelbrink uit Hulsel van het plaatselijke hoveniersbedrijf heeft plannen om een natuurtuin 
aan te leggen en heeft ons daarom om advies gevraagd. Henk Moeskops en Piet Peijs hebben zich 
daarin verdiept en enkele tekeningen gemaakt. Samen met Jonnie zijn ze tot een mooi 
eindresultaat gekomen. 

 
Activiteitenkalender 2021 
 
Omdat de planning van onze activiteiten dit seizoen moeilijk is hebben we niets op kort termijn op papier 
gezet. Als er iets moet gebeuren worden de mensen door onze coördinatoren benaderen via de groepsapp 
en geven dan ook aan wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. 
Een aantal activiteiten staan op langer termijn gepland, deze hebben we wel vastgelegd. 

 
 

ACTIVITEIT DATUM 
  
Nl Doet 28 en 29 mei 
  
Landelijke opschoondag 20 Maart 
  
Open dag Bijenhal 20 Juni 
  
Natuurwerkdag 6 November 

 


