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In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat iedereen lid kon worden van onze vereniging en 
niet aan de activiteiten deel hoefde te nemen, hieronder een rectificatie. 
 

 

 

 

 

 

 
Doordat  de loofbomen in de winter geen blad en vruchten hebben zijn ze moeilijk te herkennen. 
Daarom hebben we met een aantal mensen een cursus  herkenning van loofbomen in de winter 
gevolgd. Deze cursus werd gegeven door enkele mensen van IVN Veldhoven en bestond uit een 
theorieavond en een voormiddag praktijk. Op 15 januari was de theorieavond waar we uitleg kregen 
wat de belangrijkste kenmerken van de loofbomen in de winter zijn en vooral hoeveel kenmerken er 
zijn.  
Op zaterdag 19 januari, de koudste dag van deze winter, gingen we om 9 uur ’s morgen aan de slag 
bij het rolstoelpad.  Dat het herkennen in de winter moeilijk is hebben we geweten. Sommige takjes 
en knoppen moesten we eerst met onze adem ontdooien voordat we iets herkenbaars konden 
ontdekken.  

                 

 

 

Indien iemand lid wil worden van onze vereniging, dan is het de bedoeling dat deze aan één of 
meerdere activiteiten deelneemt. Voor degene die al lid zijn geld dit niet, deze blijven lid zonder 
verplichtingen.  
Mensen die geen werkzaamheden willen of kunnen verrichten kunnen ons steunen als donateur of 
als VRIEND bij de Natuur- en (Weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden.  
  
Hiermee steunen ze jaarlijks onze activiteiten met minimaal € 10,00 per jaar en daarbij kan men 
opgegeven over welke items men op de hoogte gehouden wil worden zoals nieuwsbieven, 
jaarverslagen en lezingen. Echter ze kunnen niet deelnemen aan o.a. de vergaderingen of de BBQ. 
Deze inschrijfformulieren zijn te vinden op onze website op de startpagina onder contact. 

We hadden besloten om bij de picknicktafel te 
pauzeren maar dat nodigde niet uit om te gaan zitten, 
hierlangs een foto van de tafel met ijskristallen. Het 
was een leerzame dag maar we zijn wel tot de 
conclusie gekomen dat het herkennen van loofbomen 
in de zomer makkelijker en aangenamer is dan in de 
winter.                    Foto’s Jos Laarakker 
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Deze foto van een kraanvogel komt van 
Piet Peijs. 

Volgens Wim Castelijns zijn dit de enige 
echte kraanvogels. 

Bij Mart Huijbregts zat in 
de eenden korf een 
flinke wespennest. 
 
Foto’s Ruud van Cuijk  

Een koppel barmsijsjes gefotografeerd door Wim Castelijns 



     

        Jos Laarakker Nieuwsbrief januari 
 
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 februari 2019 

 

 

Vleermuizen en Zwaluwen gaan samen wonen 
Een nieuwe Huiszwaluwtil staat in de steigers en wordt door de klusgroep van onze vereniging 
geschilderd. Tevens gaat deze nieuwe Zwaluwtil ook huisvesting bieden aan Vleermuizen. In de 
bodem van de Zwaluwtil zijn twee openingen gemaakt, waar de Vleermuizenkasten ingehangen 
kunnen worden. De landingsplaats voor de Vleermuizen steekt straks 6 centimeter uit onder de 
bodemplaat van de Zwaluwtil. De Vleermuiskast is altijd via de luiken in de bodem te controleren of 
te verwijderen. 
 

               

 

 

 

 

De vleermuizenkast  De opening in de zwaluwtil De kast binnen in de til 

In de vorige nieuwsbrief is 
vermeld dat een aantal mensen 
de cursus motorkettingzaag 
hadden gevolgd. Hier op de 
foto drie mensen van onze 
vereniging die samen met 
andere cursisten op 26 januari 
het certificaat hebben gehaald. 
We hebben nu in onze 
vereniging zes mensen die de 
motorkettingzaag mogen 
bedienen  



     

        Jos Laarakker Nieuwsbrief januari 
 
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 februari 2019 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten  voorjaar 2019 

LOKATIE ACTIVITEIT DATUM 

ZWARTVEN 
Hooge Mierde: 

Jonge dennen verwijderen 
Verzamelen bij begin fietspad Turnhoutsepad 

16 februari en 2 
maart 

NATIONALE 
OPSCHOONDAG 

Precieze activiteit en locatie worden nog bekend 
gemaakt 

23 maart 

 
We werken van 09.00 uur tot 12.00/12.30 uur. 
 
Overige werkzaamheden die nog in de planning staan voor dit seizoen: 

 Voortje en Beekakkersweg: berken en dennen verwijderen. Kleine onderhoudsbeurt. 
 Onderhoud kikker- en paddenpoelen: moeilijk vooruit te plannen i.v.m. inschakelen kraan. 
 Aanplanten bij Van Linschoten, hoek Beekakkersweg / Broekkant, Lage Mierde. Moeilijk ver 

vooruit te plannen i.v.m. levering plantmateriaal. 

 Het Panneven zou evt. ook nog opgenomen kunnen worden in de cyclus van 
werkzaamheden. Wellicht voor het volgende seizoen. 

 
Deze overige werkzaamheden kunnen we doen op een van de zaterdagen waarop we een andere 
activiteit hebben gepland of we spreken een datum tussendoor af, zoals afgelopen seizoen ook wel 
eens gebeurd is. 
 

Belangrijk, niet vergeten: 

Op 19 maart hebben we de jaarvergadering, aanvang 19.30 uur bij Adriaans Accountants. 
Zet deze datum  alvast in je agenda, de uitnodiging volgt nog.  


