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Zoals hierboven is aangegeven en ook al eerder in onze nieuwsbrief vermeld, op 15 mei vieren we het 25-
jarig jubileum van onze vereniging. Op deze dag worden onze activiteiten tentoongesteld en ook die van  
bijenvereniging St. Ambrosius. We hebben een mooie fietstocht uitgezet langs enkele projecten van onze 
vereniging waar iemand zal zijn voor uitleg. Voor de liefhebbers hebben we enkele wandeltochten, lange en 
korte routes door de natuur. Voor die tijd wordt er meer bekenheid aan gegeven. 

 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk  

Wie: Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden 
Wat: 25-jarig jubileum 
Wanneer: 15 mei 
Waar: Hollandershoeve Turnhoutseweg 46 B Reusel 
Wat te doen: Deze datum in je agenda zetten 
 

Deze foto’s van een Roerdomp zijn door Franka 
Coolen in het natuurgebied:  
de Luysen – Mariahof te Bree gemaakt. 
Bij de 1e vogelkijkhut is deze gefotografeerd, 
naderhand bleek dat het er één van een koppel te 
zijn. 
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Afgelopen weken hebben we 
volop nestkasten gemaakt voor 
de sportparken in Hooge en 
Lage Mierde. Op 3 maart 
hebben we op de sportparken 
in totaal 100 nestkasten 
opgehangen. In Hooge Mierde 
16 mezenkastjes, 33 
spreeuwenkasten en 1 
nestkast voor de gekraagde 
roodstaart, in Lage Mierde 16 
mezen kasten en 34 
spreeuwenkasten. Alle 
nestkasten hebben we 
genummerd zodat het 
makkelijk is voor de registratie.  
Foto’s Walter Lauwers 

                                                                           

 

       Foto van een Bosuil gemaakt door  
Frans Berndsen 
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Voor de werkgroep BMP, vogeltellers, is het seizoen ook weer 
begonnen. Ze gaan dit seizoen, van maart t/m juni, alle vogels 
die ze zien en/of horen bij het Beleven inventariseren en 
voorzien van broedcodes volgens de richtlijnen van SOVON.  

 

 

 

 

       

 

 

 

Op bovenstaande foto is een boomklever bezig om 
met modder het vlieggat dicht te metselen zodat er 
geen grotere soorten door kunnen. 

Foto Jos van Gool . Foto Jos van Gool 

Beide foto’s van de appelvink links en de boomleeuwerik rechts zijn door Henry Wenting gemaakt 
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Vanaf 10 februari zijn we weer 
begonnen met het overzetten van 
de amfebieen. De 
paddenschermen, emmers en 
paaltjes stonden klaar maar door 
omstandigheden hadden we deze 
nog niet kunnen plaatsen. Dus toen 
zijn we toch maar weer met het 
emmertje en de zaklamp gaan 
lopen. Er zijn avonden bij dat we er 
veel over de weg moeten zetten 

maar op sommige avonden is het een stuk minder. Dit is afhankelijk van het weer. Als de temperatuur ’s 
avonds richting het vriespunt daalt is er weinig beweging net zoals met harde wind. Ze hebben het liefst 
regenachtig weer en hoge temperaturen. Alles wordt geteld en de verschillende soorten worden 
geregistreerd. Op 21 maart stond de teller op 2152 aantal amfebieen die we over hebben gezet, vorig jaar 
zijn we op 1727 stuks geëindigd. 

Ondertussen is het scherm ook 
opgezet. We hebben het in eerst 
instantie niet over de hele afstand 
gezet omdat we eerst uit wilden 
proberen of het allemaal wilde lukken. 
Het was voor ons nog maar afwachten 
of de beestjes wilden doen wat wij 
wilden. Het blijkt een succes te zijn. Al 
vrij snel hadden we iets in de emmer 
zitten. De eerste morgen hadden we 
38 gewone padden, 12 bruine kikker, 
1 groene kikker en 3 
watersalamanders in de emmers 
zitten.  Foto’s Ruud van Cuijk 

                                       

Foto Jennifer Bockting Foto Jennifer Bockting 

Deze kikker had de primeur, enkele uren nadat het 
scherm was geplaatst zat hij al in de emmer. Dus een 
veilige overtocht was voor hem gewaarborgd.  
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Op 12 maart was de laatste dag 
van het najaar- en 
winterseizoenseizoen. We zijn die 
dag bij het Zwartven aan het 
werk geweest. Volgens traditie 
werd het seizoen afgesloten met 
lekkere erwtensoep welke door 
Mieke Kuijpers was gemaakt. 
Door Mieke en Jan werd de soep 
gebracht.  
Huub Joosten, coördinator van 
deze werkgroep, bedankt Mieke 
en Jan voor de lekkere soep en 
iedereen voor hun inzet van 
afgelopen seizoen.  

 
 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 19 maart was de landelijke opschoondag, er 
hadden zich 31 personen aangemeld waarvan 
25 volwassenen en 7 kinderen. Helaas waren er 
op het laatste moment nog enkele afmeldingen. 
Om 9 uur zijn we met 27 personen bij de 
Hollandershoeve begonnen. Tussen 10.00 en 
10.30 uur werden we verwend met een lekkere 
kop koffie of thee en voor de kinderen frisdrank. 
Voor iedereen was er een warm 
worstenbroodje welke geschonken werden door 
Gert-Jan Lavrijsen van de Hollandershoeve als 
dank voor het schoonmaken van de buurt. 

Dit was het resultaat van een halve 
dag werken. 

Iedereen bedankt voor de 
medewerking en Gert-Jan bedankt 
voor de worstenbroodjes. 
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Nieuws van de bestuursvergadering. 

 Piet Peijs gaat voorlopig het coördinatorschap van de uilenwerkgroep van Hulsel op zich nemen 
n.a.v. het stoppen van de huidige coördinator.  

 Wij mogen van de gemeente twee dagen per jaar een kraan inhuren voor het opschonen van de 
poelen. De coördinator heeft een meerjarenplan gemaakt en gaat dit regelen.  

 Met de werkgroep 25-jarig jubileum is overleg geweest en de activiteiten zijn besproken. 
  Het zaaiplan wordt met de coördinator van het patrijzenproject besproken, daarin worden ook de 

andere percelen meegenomen o.a. rolstoelpad en de volkstuintjes. 
 We hebben toestemming om een perceeltje aan de Voort langs De Reusel dat eigendom is van één 

van onze leden in te zaaien en in de toekomst in overleg aan te planten. 
 We hebben een grote vleermuizenkast cadeau gekregen, we zijn een plaatsje aan het bedenken 

waar we hem neer gaan zetten. 
 De planning was dat we op 12 april de algemene ledenvergadering zouden houden.  Dit hebben we 

ook al tegen enkele leden gezegd maar het was nog niet officieel. Door omstandigheden kan dat op 
deze datum niet doorgaan.   
 


