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ARBO 
In deze nieuwsbrief enige uitleg over de ARBO-eisen en hoe onze vereniging hiermee omgaat. 
We hebben gemerkt dat diverse instanties waar wij nauw mee samenwerken regelmatig aangeven dat wij 
bepaalde werkzaamheden niet mogen doen omdat wij daar de middelen niet voor hebben en dat dit door 
gecertificeerde mensen moet gebeuren. 
Wat staat er in de Arbowet? 
In de Arbowet staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid en veiligheid van 
werknemers te bevorderen. 
In de Arbowet zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. 
Deze gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht, dus ook voor verenigingen en stichtingen. 
Dat wil dus zeggen in ons geval dat het bestuur moet zorgen dat onze vereniging aan deze verplichtingen 
voldoet. De mensen die met gereedschap werken dat niet handmatig wordt aangedreven, moeten hier een 
opleiding voor hebben gevolgd. De machines die daar bij onze vereniging onder vallen zijn, de bosmaaier, 
motorkettingzaag en de motorisch aangedreven takkenschaar. De mensen die daar mee werken hebben 
daar ook een opleiding voor gevolgd en zijn in bezit van een certificaat, deze zijn bepaalde tijd geldig. Indien 
nodig krijgen ze een oproep om een bijscholingscursus te volgen zodat het certificaat wordt verlengd, deze 
cursussen worden door Brabants Landschap georganiseerd. De machines moeten ook jaarlijks worden 
gekeurd door een erkend bedrijf, daar wordt ook een certificaat voor afgegeven.  
Zie de afbeelding hiernaast. 
Deze keuringen gelden ook voor de 
ladders en de valbeveiligingssets welke 
we gebruiken voor het beklimmen van 
de ladders. We hebben ook mensen die 
een EHBO-cursus hebben gevolgd en 
een cursus HGA, Hulpverlening 
Geïsoleerde Arbeidsplaatsen, speciaal 
voor werkzaamheden in het 
buitengebied. Onze vereniging heeft 
ook een volledig ARBO-plan, ieder lid 
kan dit inzien op onze website als ze 
inloggen met de persoonlijke code. 
Omdat we regelmatig in het 
buitengebied werken kan het ooit 
moeilijk zijn voor de hulpverlenende 
instanties om deze locatie te bereiken, 
daar zijn ook afspraken over gemaakt en 
staan in het ARBO-plan. De vereniging 
zorgt ook voor de veiligheidsmiddelen 
zoals werkhandschoenen, 
gehoorbescherming, veiligheidshelmen, 
zaagbescherming enz. Veiligheid 
schoenen moeten leden die dat nodig 
hebben zelf aanschaffen, ze krijgen 
korting bij een bedrijf waar we 
afspraken mee hebben gemaakt. 
Zaaglaarzen worden voor degene die de 
zaagopleiding hebben gehad vergoed 
door de verenging tot een bepaald bedrag.  
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Paddentrek 

 

 
 

Op 19 maart is weer de landelijke opschoondag, een dag waar we al jaren aan meedoen. 
Wie wil er mee komen helpen?  
We beginnen ’s morgens om 9.30 uur bij de Hollandershoeve en we hopen om 12.30 uur klaar te zijn. 
Aanmelden kan bij Jos Laarakker via de mail, telefonisch 06- 53767973 of via de app.  
 

                                                                                

 

Nogmaals een oproep voor de paddentrek.  
Als mensen willen helpen met het overzetten van de padden zijn ze welkom.  
Aanmelden bij Ruud van Cuijk 06-21307793 
 



                     
 

     Jos Laarakker Nieuwsbrief februari 2022 
                      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 februari 2022 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Jack Coolen overwinteren 
de dagpauwogen in de 
kerkuilenkast. 
 Foto Ruud van Cuik 

We zijn weer volop nestkasten aan het maken voor de 
sportparken in Hooge en Lage Mierde. Foto Jos Laarakker 

Op 28 januari hebben enkele mensen 
van onze vereniging nestkasten voor 
de Grote gele kwikstaart opgehangen. 
Enkele dagen later stond nevenstaand 
bericht op de Facebookpagina van 
Landgoed Wellenseind.   
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Een andere natuurvereniging uit Brabant welke ook regelmatig in de bossen en op de hei werkt had er iets 
op bedacht om de zwaardere stronken uit de grond te trekken. Tijdens een bijeenkomst van Brabants 
Landschap waar van iedere vereniging iemand aanwezig was werd dit apparaat gedemonstreerd. Daar 
werd heel positief op gereageerd vooral omdat het lichamelijk zwaar is om de zware stronken handmatig 
uit de grond te trekken. Enige tijd later werden we door Brabants Landschap benaderd of wij iemand bij 
onze vereniging hadden of dat we iemand kenden die zo’n apparaat kon maken. Zo iemand hebben we wel 
bij onze vereniging n.l. Hans Kuijpers, de eigenaar van Kuipers Metaal.  

                                                        
 
Hans had wel interesse om een offerte te maken dus dat is gebeurd en deze werd goedgekeurd. Maar 
voordat zo’n apparaat op de markt kan worden gebracht moet het door diverse instanties goed worden 
gekeurd. Dit heb je eerder in deze nieuwsbrief kunnen lezen, de ARBO-eisen. Inmiddels is de 
stronkentrekker volop op de makt en Brabants Landschap heeft er ook één. Deze hebben we afgelopen 
weken mogen gebruiken om uit te proberen hoe hij werkt. Hans Kuijpers is ook komen kijken en de week 
daarop werd onze voorzitter gebeld. Het was Hans met de vraag hoe de stronkentrekker beviel. Toen bleek 
dat het antwoord positief was kreeg de voorzitter te horen dat we er zelf geen hoefden te kopen maar dat 
we er van Hans één een krijgen. Dus ons nieuwste bezit is een stronkentrekker voor de werkzaamheden in 
de bossen en op de hei. 

Hans bedankt 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto’s Piet Peijs 
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Regelmatig wordt aan ons gevraagd of we braakballen van de uilen hebben. Deze worden dan gebruikt 
voor lessen op school of workshops. Zelf hebben we ze in het verleden ook gebruikt voor de educatieve 
dag voor basisschool De Klimop. Onze uilenwerkgroep probeert ze dan ook zoveel mogelijk te bewaren 
zodat we iemand daar blij mee kunnen maken.  

  

Enkele weken geleden kreeg in foto’s van de Pius X-
college waar de leerlingen tijdens de biologieles bezig 
waren met de braakballen determineren. 

 

Sommige waren zo enthousiast dat ze 
één les niet voldoende vonden en dat 
de resultaten goed gesorteerd 
opgeborgen moesten worden zodat ze 
er de volgende lessen mee door 
konden gaan.  

 

Ze probeerden een compleet 
geraamte in elkaar te zetten. 
De leerkracht had er ook voor gezorgd 
dat ze uit konden zoeken hoe elk 
botje heet, waar het thuishoort en 
van wat voor soort muis het was. Het 
werd ongeveer een wedstrijd wie een 
zoveel mogelijke muis in elkaar kon 
zetten 
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25-Jarig jubileum 15 mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de bestuursvergadering. 

 Paddenschermen, emmers en paaltjes liggen klaar, we zijn afhankelijk van het weer wanneer we ze 
gaan plaatsen. De grond waar ze geplaatst moeten worden moet toegankelijk zijn en het weer 
moet het toelaten. 

 Het hout dat over is bij het Buspad mogen we verkopen. Voor de leden hebben we een speciaal 
aanbod. Meer informatie kan bij één van de bestuursleden. 

 Donderdag 10 februari was er een overleg met de coördinator van het patrijzenproject en het 
bestuur. De planning voor komend seizoen is besproken. 

 Aan het rolstoelpad komen nieuwe borden bij ter vervanging van het bestaande borden waarop de 
regels van het pad stonden. De letters op de oude borden waren niet meer leesbaar. 
 

Jaaravond 2022 
Weide- en akkervogelbescherming Noord-Brabant 

 Het beschermingsseizoen 2022 gaat weer beginnen!  
Graag blikken we met jullie samen digitaal terug op het afgelopen jaar, en kijken we weer vooruit. 

Op woensdagavond 23 februari is het zover. Natuurlijk hopen we dat jullie weer meekijken, want we hebben een 
mooi programma bedacht.  
De livestream van de jaaravond is gemakkelijk te volgen op de computer, telefoon of tablet. We starten om 20u 
en eindigen om 22u.  
Eén druk op de knop, zonder aanmelden. Dus geen accounts of programma’s. Kijk je mee? Dat kan via: 
https://www.streamprovider.tv/brabantslandschap 
Tijdens de avond houden we ook weer een leuke quiz. Wil je je weide- en akkervogelkennis testen? Zorg ervoor 
dat je klaar zit met een extra apparaat, bijvoorbeeld een smartphone of tablet. Instructies volgen tijdens de 
avond. 
 Voor meer informatie of bij vragen, mail naar weidevogelbeschermingbrabant@gmail.com 

Op 15 mei willen wij het 25-jarig jubileum van onze vereniging vieren, dit zal bij de Hollandershoeve 
plaatsvinden. 
De werkgroep is bezig om allerlei activiteiten te organiseren om onze vereniging te promoten. 
Daar hebben we jullie hulp voor nodig houdt deze dag vrij. 
Het kan zijn dat we in de week van 8 mei extra handen nodig hebben voor wat voorbereiding om deze dag te 
laten slagen. Het is een dag van en voor ons allemaal, de details volgen nog. 


