Nieuwsbrief januari 2020

Brabant herstelt natuur met de helikopter.
In Brabant wordt de natuur beter bestand gemaakt tegen klimaatverandering en de effecten van de
neerslag van stikstof. Met een helikopter wordt er b.v. steenmeel gestrooid.
De volledige tekst kunt u lezen op onze website https://weidevogelvereniging.nl/ Foto’s Ruud van Cuijk

Op 21 januari wordt door onze vereniging een lezing georganiseerd over paddenstoelen. Deze lezing wordt
verzorgd door Thijs van der Zanden. Thijs is al jaren bezig met het fotograferen van paddenstoelen en heeft
daardoor veel kennis hierover opgedaan. We denken dat het een interessante avond zal worden.
Iedereen is hierbij van harte welkom en de toegang is gratis.
Aanvang 20.00 uur bij eetcafé De Klok Turnhoutseweg 32 Reusel
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Vroeger begon de winter ooit al in november en eindigde in februari of maart. Een lange
periode van sneeuw en ijs. We waren dan blij dat we in het voorjaar weer gras onder de
sneeuw uit zagen komen. Als je nu kijkt de madeliefjes, op z’n Brabants gezegd de
meibloempjes, zijn er al of nog. De naam zegt het al de meibloempjes, deze zagen we na een
lange periode pas weer in mei. De hazelaar staat al volop in bloei. Op deze foto’s zie je vele
bloemen die je normaal is de winter niet ziet.
Foto’s Ruud van Cuijk en Jos Laarakker
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Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart 2020, samen met duizenden organisaties in het land
NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en
nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.
Onze vereniging is dit jaar ook weer actief op deze vrijwilligers dag, we gaan op 14 maart bij het
rolstoelpad aan de slag. We gaan er een insectenhotel plaatsen zoals we vorig jaar bij het patrijzenproject
één hebben geplaatst, onze timmerploeg is er al volop mee bezig.

Er staat daar een mooie
wilg welke in de
verdrukking dreigt te
komen door enkele berken,
deze gaan we verwijderen.
Onder deze wilg ligt ook
nogal wat snoeihout van
voorgaande jaren, dit willen
we ook verwijderen.
Er staan ook nog enkele
wilgen welke we gaan
knotten

In 2018 hebben we een
strook aangeplant met
100 boompjes. Na een
moeilijke start doordat
ze meerdere keren
waren uitgetrokken en
nadien afgemaaid heeft
het merendeel het toch
overleefd. Deze strook
willen we ook
onkruidvrij maken.

Het bloemenbed willen we in orde maken zodat we het enkele weken later weer in kunnen zaaien en
hopelijk kunnen we komende zomer hier dan met z’n allen weer volop van genieten.
Dus op deze dag is er van alles te doen en kunnen we veel mensen gebruiken.
Als je mee wil doen aan deze dag kunt u zich aanmelden via de website van het Oranjefonds.
https://www.nldoet.nl/klus/bouwen-van-een-insectenhotel
.

Foto’s Jos Laarakker

Jos Laarakker Nieuwsbrief januari 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@weidevogels.nl

Nieuwsbrief januari 2020

Nieuws van de bestuursvergadering






In 2021 vieren we het 25 jarig jubileum van onze vereniging. Er is een werkgroep opgericht ,
deze is hiermee volop aan de gang.
St-Jorisgilde wil de omgeving van het gildehuis aan gaan planten met struweel, wij gaan daar
in adviseren
De coördinatoren van de weidevogel-werkgroepen zullen voor het seizoen een keer bij elkaar
komen, Piet Peijs gaat dit communiceren met Theo van de Voort
Ruimschoots voor het seizoen zullen de coördinatoren van de uilenwerkgroepen bij elkaar
komen. Jos Laarakker zal dit tijdig aangeven en in overleg een datum plannen.
Het advies is om de uilen voorlopig met rust te laten, niet in de kasten kijken of de kasten
schoon te maken en ook geen maatregelen treffen tegen de steenmarter. Veel uilen hebben
de kast als winterverblijf en willen niet worden gestoord. De details worden tijdens de
bijeenkomst besproken.

25 Januari
8 Februari
22 Februari
7 Maart
14 Maart
21 Maart
13 April
1 Mei
21 Juni

Activiteiten 2019-2020
Berken en jongen dennen verwijderen bij de Groote Cirkel
Berken en jonge dennen verwijderen bij het Zwartven
Berken en jonge dennen verwijderen bij het Zwartven
Berken en jonge dennen verwijderen bij het Zwartven
NLdoet Rolstoelpad
Nationale opschoondag
Dag van het landschap
Educatieve dag i.s.m. basisscholen en de Beestenboel
Open dag bijenhal
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