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Het voorjaar komt er weer aan, dit jaar zelfs in februari al. Alle records werden verbroken wat betreft de 
temperatuur. De terrasjes zaten vol, de mensen liepen in korte broek en de hobbyisten gingen al volop aan 
het tuinieren en de bloemetjes buiten zetten. Ook het record van het eerste kievitsei dat dit jaar op 22 
februari in Friesland werd gevonden werd verbroken. Een kleine week later op 27 februari kwam de eerste 
melding  vanuit Brabant binnen.  Maar helaas op 13 maart, toen deze nieuwsbrief werd verzonden was er in  
ons gebied nog geen melding van het eerste kievitsei binnengekomen. 
Via de waarnemingen app kwamen ook allerlei berichten binnen zoals foto’s van sneeuwklokjes, krokussen 
en andere  bloemen die veel vroeger waren dan vorig jaar, van bijen en hommels die lekker zaten te 
genieten in de voorjaarszon. Ook was het mooi om te lezen dat iemand de eerste kieviten had gezien en dat 
de eerste wulpen die in Hulsel en Lage Mierde waren neergestreken. Heel mooi was het filmpje van Henk 
Moeskops over de wulp in het beleven en van Ruud van Cuijk van de kolibrievlinder bij Hans van Limpt in de 
tuin. Helaas kan ik deze filmpjes niet via de nieuwsbrief publiceren.  Om deze berichten met elkaar te delen 
is heel leuk vooral als iemand ergens een foto van heeft gemaakt of een geluidopname om dit door te 
sturen en dan gezamenlijk proberen uit te zoeken wat het is. Ook in de winter gaan deze waarnemingen 
door, dan zijn er andere vogels en insecten dan in de zomer. Al is het maar een close-up van een spin, dan is 
het nog interessant om te weten te komen wat voor soort het is. Het doet je ooit versteld staan waar de 
beestjes vandaan komen en hoe ze overleven. Iedereen die interesse heeft om zich aan te sluiten bij de app 
kan contact opnemen met Ruud van Cuijk. 
 
Hieronder enkele foto’s welke via de waarnemingenapp zijn verstuurd. 

 

        

 

 

 

 

Atalanta 
Foto Hans van Limpt 

Bladpootrandwants 
Foto Ruud van Cuijk 

10 kluten in het Beleven 
Foto Hans van Limpt 
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Zoals al eerder is vermeld moeten we als vereniging aan de ARBO-eisen voldoen. 
Het materiaal moet jaarlijks worden gekeurd en de mensen moeten worden opgeleid om daarmee te 
kunnen en mogen werken. De ladders, motorkettingzaag, bosmaaiers en de valbeveiligingsets zijn afgelopen 
maand weer gekeurd. Ook zijn er weer enkele mensen naar de cursus werken op hoogte geweest en twee 
hebben de herhalingscursus gevolgd. Deze cursus werd geregeld door Brabants Landschap en gegeven door 
een externe instructeur. Het was een interessante dag met in de voormiddag enkele uren theorie en na de 
middag praktijk. 

 

                                                     

Foto links 
Piet compleet met harnas 
klaar voor de strijd. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto rechts 
Een Cuijkentje in de boom 

 

Foto’s Jos Laarakker 
 

Tip 
Er komen regelmatig berichten binnen over onrechtmatigheden in onze gemeente zoals gedumpte 
vuilniszakken en zwerfvuil. Dit  soort dingen kun je altijd melden via het gemeentehuis 0497-650650 
of het calamiteitennummer van de gemeente 06-53333972. Er is ook een app waar je dit soort 
meldingen door kunt geven BuitenBeter. De locatie aanzetten en doorsturen dan komt het altijd op 
de juiste plaats terecht 
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Geelgors gefotografeerd door 
 Wim Castelijns 

Zwarte roodstaart gefotografeerd 
door Wim Castelijns 

 

Herinnering 
Aanstaande zaterdag is de grootste vrijwilligersactie van Nederland NLDoet vanuit het oranjefonds. Met 
onze vereniging gaan we een insectenhotel bouwen bij het patrijzenproject. Aanmelden kan via 
https://www.nldoet.nl/  zoeken op postcode en aanmelden insectenhotel maken. Of via onze website  
https://weidevogelvereniging.nl/  onder activiteiten. 

Is dat voor ons? 

Ik denk het wel, er woont 
nog niemand in. 
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Na de laatste werkdag bij het Zwartven waren we van mening dat het er niet netjes uitzag. Overal verspreid 
lagen hopen met uitgetrokken dennen en berkenboompjes. Het nadeel hiervan is ook dat de heide onder 
deze hopen niet kan groeien en dat dit na jaren nog zichtbaar is. Daarom hadden we besloten dat we met 
een aantal mensen nog enkele dagen zouden gaan ruimen. Dankzij de tractor van Mart Huijbregts werd ons 
werk aanzienlijk makkelijker gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

Op 2 maart was de laatste werkdag van de najaar en winteractiviteiten. Afgelopen winter is er veel 
gebeurt op de heidevelden bij het Zwartven en de Grote Cirkel.  Deze werkzaamheden worden 
afgesloten op 23maart, de landelijk opschoon dag. Deze dag gaan we het natuurgebied het Beleven 
en de wegen daar omheen vrij maken van zwerfvuil. We beginnen om 9 uur en verzamelen bij de 
Mammoet ofwel de houten vlonder aan het Beleven. Aanmelden kan via onze website 
https://weidevogelvereniging.nl/ onder activiteiten, nationale opschoondag  

Foto Jos van Gool Foto Jos van Gool 

Foto Jos Laarakker Foto Ruud van Cuijk 

Op 19 maart hebben we onze jaarvergadering, aanvang om 19.30 uur bij Adriaans Accountants 
Wilhelminalaan 28 Reusel. 
Ingang via de Groeneweg aan de achterzijde 

 


