Nieuwsbrief februari 2020

Op 31 maart is onze voorjaarvergadering aanvang 19.30 uur, deze wordt gehouden bij Adriaans
Accountants Wilhelminalaan 28.
Ingang aan de achterzijde via de Groeneweg, uitnodiging en agenda volgt nog.

Bij Jack Coolen in de werkplaats is de laatste tijd hard
gewerkt aan de nestkastjes die door Stibex waren bijbesteld
en het insectenhotel voor het rolstoelpad. De nestkastjes
zijn inmiddels opgehangen en het insectenhotel vordert ook.
We hebben nu een andere werkwijze dan bij het maken van
het insectenhotel van vorig jaar voor het patrijzenproject.
Deze keer hebben we al het binnenwerk compleet klaar
zodat we ter plaatsen niets meer hoeven te maken maar
alleen in elkaar hoeven te zetten.

Op 21 januari hadden we een lezing over
paddenstoelen, deze werd gegeven door Thijs van der
Zanden. Thijs is al jaren natuurfotograaf en weet daar
ook veel over te vertellen vooral over de
paddenstoelen. Het mooie van de lezing was dat het
voor iedereen allemaal bekende plaatsen waren waar
Thijs de foto, had gemaakt. Er waren 37 bezoekers ,
diverse van buiten onze vereniging.
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Wie doet er mee?
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. Natuur en (weide)
vogelvereniging Reusel-De Mierden doet hier ook al enkele jaren aan mee. Elk jaar hebben we een
ander project en proberen we hier zoveel mogelijk vrijwilligers bij te betrekken, ook mensen buiten
onze vereniging zijn welkom. Op 14 maart gaan we aan de slag aan het Natuurpad Hoevenhei
(rolstoelpad). Dit pad loopt vanaf ’t Heike via de Hoevenhei naar de Pikoreistraat en wordt dagelijks
door veel wandelaars en natuurliefhebbers bezocht. We willen daar een insectenhotel gaan plaatsen
en er zijn daar op diverse plaatsen snoei- en opruimwerkzaamheden. Ook het zaaibed voor de
bloemenstrook moet worden klaargemaakt zodat wij het enkele weken later weer in kunnen zaaien.
Hopelijk kunnen er komende zomer weer veel wandelaars van de mooie bloemen genieten.
Voor het materiaal, gereedschap en de lunchpakketten wordt gezorgd.
We beginnen om 9.00 uur en we verwachten dat we rond 14.00 uur kunnen stoppen.
Iedereen die mee wil komen helpen kan zich aanmelden via:
https://www.nldoet.nl/klus/bouwen-van-een-insectenhotel

Het insecten hotel zoals het moet worden

In de wintermaanden is het altijd een rustige periode maar we zitten toch niet stil. We zijn bijna wekelijks
bezig allerlei timmerwerkzaamheden zoals de nestkastjes die bij waren besteld voor het sportpark en het
maken van het insectenhotel. Om de twee weken zijn we bezig in de Groote Cirkel, het Zwartven of het
Panneven. Tussendoor zijn we nog enkele keren op een vrijdagmiddag naar het Panneven geweest.
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Op 19 januari hadden we een wandeling bij ’t Voortje en
de Moerbleek in Hooge Mierde. 10 Leden van onze
vereniging hebben hier aan meegedaan. Het was een
mooie wandeling met prima uitleg
Foto Ruud van Cuijk

Foto links
Duizendblad

Foto rechts
Kruisbek
Foto’s Piet Peijs
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Van Bernard Fleerakkers kreeg ik enkele mooie berichten doorgestuurd, deze vond ik de moeite
waard om met jullie te delen. Onderstaand bericht komt uit de Volkskrant van 6 maart 1961.
Hieronder een overzicht wanneer de laatste 12 jaar
de eerste kievitseieren zijn gevonden.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

28 februari
14 maart
17 maart
9 maart
8 maart
5 maart
21 maart
10 maart
6 maart
13 maart
8 maart
3 maart

Fryske Marren
Giesenlanden
Ronde Venen
St Oederoden
Schelluinen
Delkijnen
Binnenveld
Oudehaske
Maasland
Bunschoten
Eemnes
Eemnes

Wie weet staat volgend jaar Reusel-De Mierden op
deze lijst.

Tubantia 7-9-1909

Nieuws van den Dag 15-10-1909

Eindhovens Dagblad 15-01-2009
Natuurgebied Het Beleven in Reusel
ondergaat de komende maanden een
metamorfose. Zo wordt 85 hectare aan de
natuur terug gegeven waarbij onder andere
twee vennen worden hersteld.
Het starsein voor het project werd deze
week gegeven. Eeuwenlang lagen in Het
Beleven uitgestrekte heidevelden met
vennen en moerassen. Het gebied is door
de jaren heen ontgonnen voor de
landbouw. Door het herstel van Het
Beleven kan vochtig schraalland zich gaan
ontwikkelen.
Dit type natuur is aantrekkelijk voor planten
en dieren.
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Nieuws van de bestuursvergadering












Op 31 maart is de jaarlijkse voorjaarsvergadering. De uitnodiging en agendapunten ontvangt
u nog
In overleg met stichting Natuurpad Hoevenhei (rolstoelpad) hebben we besloten om 20
nestkastjes voor diverse verschillende soorten vogels te gaan maken en daar ophangen. Het
materiaal is besteld.
Langs het natuurpad Hoevenhei zijn afgelopen weken nogal wat bomen omgezaagd in
opdracht van de gemeente. We gaan met de gemeente in overleg om hier struweel aan te
planten, dit om vergrassing van de onderbegroeiing te voorkomen.
Door de greenkeeper van de golfbaan Midden Brabant zijn we benaderd om één maal per
jaar een inventarisatie te doen van de flora en fauna van desbetreffende baan.
Als bestuur hebben we aangegeven dat we hier wel interesse in hebben en binnenkort
hierover met hen willen overleggen over wat hiervan de bedoeling is.
Door natuurvereniging De Bunt uit Dessel zijn we benaderd met de vraag of ze een
excursie konden krijgen in ons patrijzenproject, we hebben hier in toegestemd.
Enkele weken geleden heeft er in dn Uitkijk een stukje gestaan dat de gemeente wil gaan
faciliteren om de natuur in het dorp te promoten, wij gaan daarin adviseren.
Afgelopen maand hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld: Lauw Antonis, Walter Lauwers en
Henry Craens.
Gerrit van Gompel heeft om gezondheidsreden zijn lidmaatschap opgezegd

19 Februari
22 Februari
7 Maart
14 Maart
21 Maart
31 Maart
13 April
1 Mei
13 Juni
21 Juni
4 Oktober
7 November

Activiteiten 2019-2020
Jaaravond weidevogels Den Bosch
Berken en jonge dennen verwijderen bij het Zwartven
Berken en jonge dennen verwijderen bij het Zwartven
NLdoet Rolstoelpad
Nationale opschoondag
Voorjaarsvergadering
Dag van het landschap
Educatieve dag i.s.m. basisscholen en de Beestenboel
Jaarlijkse excursie en feestavond
Open dag bijenhal
Herfstmarkt Kempenmuseum De Acht Zaligheden Eersel
Natuurwerkdag
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