Nieuwsbrief maart 2020

In verband met het coronavirus gaat de opschoondag aanstaande zaterdag 21 maart niet door, of deze op
een later tijdstip alsnog door zal gaan is nog niet bekend. De geplande jaarvergadering op 31 maart gaat
ook niet door, deze zal wel op een latere datum plaats gaan vinden. We willen ons houden aan de
landelijke richtlijnen, tot 6 april geen activiteiten. Wat betreft het zoeken en beschermen van de
weidevogels en in de toekomst de uilen, dit is de verantwoording voor de werkgroepen zelf. Iedereen moet
voor zichzelf kijken of hij of zij op een verantwoordelijke manier met de groep mee kan gaan.
Het bestuur

Op 7 maart was de laatste werkdag van de
herfst en winteractiviteiten. Dit is elk jaar
omstreeks deze datum omdat we in het
voorjaar niet de bossen ingaan en zodoende de
rust niet willen verstoren, vanaf 15 maart is dit
ook verboden. De werkzaamheden waren
gepland bij het Zwartven maar door
omstandigheden zijn we verhuisd naar het
Panneven. Afgelopen periode zijn er in de
nieuwbrieven diverse keren foto’s afgebeeld
van hardwerkende mensen die boompjes aan
het zagen of knippen waren, of aan de
boompjes stonden te trekken. Daarom werden
we op de laatste dag verwend met een lekkere
kop snert welke gemaakt was door Mieke
Kuipers.

Foto Ruud van Cuijk

Jos Laarakker Nieuwsbrief maart 2020
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 maart 2020

Op 14 maart om 14.45 uur was Mieke Kuipers de eerste van onze
vereniging die een kievitsei heeft gevonden. Zelfs meerdere
nesten met 2 eieren lagen op één perceel aan de Langedijk in
Reusel. Het is wel heel toevallig dat vorig jaar het eerste kievitsei
bij onze vereniging ook op 14 maart is gevonden, dit was in Hooge
Mierde.

Hopelijk is dit over enkele weken het resultaat
Foto Mieke Kuipers

De nestkastjes die we bij het sportpark in Reusel hebben gehangen
worden geobserveerd door Petra Lauwers. Enkele weken geleden
kregen we te horen dat er weinig te doen was, tenminste wat
betreft de koolmeesjes en spreeuwen. Vorige week kwam het
bericht dat de koolmeesjes op zoek waren naar een woning in de
boom en nestkastje. Afgelopen zaterdag kregen we te horen dat er
zeker 30 spreeuwen en ook nog eens 30 koolmeesjes op het
sportpark zaten. Op de foto hiernaast kunt u zien dat Petra 20
spreeuwen heeft kunnen fotograferen.

Dat deze foto niet op
het sportpark is
gemaakt is wel te zien,
daar lopen geen
schapen.
Dit is tegenover het
sportpark langs de
Leijenstraat.

Dit is een schaap

Foto’s Petra Lauwers
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Op zaterdag 14 maart was de landelijke
vrijwilligersdag NLDoet. Voor deze dag hadden
zich 32 vrijwilligers aangemeld om
werkzaamheden langs het rolstoelpad te
verichten o.a. snoeien, zaaibed voor het
bloemenmengsel klaar te leggen opruimen en
mee helpen om een insectenhotel te plaatsen.
In verband met het coronavirus hebben we
deze dag af moeten lassen. Het insectenhotel
was klaar en lag op de aanhanger om naar de
plaats van bestemming te brengen. De
werkgroep timmeren heeft toen besloten om
het hotel toch te plaatsen.

De laatste loodjes

Dit is het eindresultaat

Nieuws van de bestuursvergadering




Er komen regelmatig aanvragen om nestkastjes te leveren, in overleg met de werkgroep timmeren
is besloten om hier voorlopig mee te stoppen. In het najaar gaan we hier weer mee beginnen. Er
komt voor iedereen een drukke tijd zoals, het weidevogel en uilenseizoen.
Enkele leden van het bestuur zijn bij de golfbaan Midden Brabant geweest i.v.m. de vraag of we
één keer per jaar de flora en fauna van desbetreffende baan willen inventariseren. Wij hebben daar
mee ingestemd, in juni zal dit gaan gebeuren. Hiervoor zullen we waarschijnlijk de medewerking
van enkele leden vragen.
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Onderstaande activiteiten zijn onder voorbehoud, dit is afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus

13 April
1 Mei
13 Juni
21 Juni
Juni
4 Oktober
Oktober
Oktober
7 November

Activiteiten 2019-2020
Dag van het landschap
Educatieve dag i.s.m. basisscholen en de Beestenboel
Jaarlijkse excursie en feestavond
Open dag bijenhal
Inventarisatie flora en fauna golfbaan Midden Brabant
Herfstmarkt Kempenmuseum De Acht Zaligheden Eersel
RABO Clubsupport
Najaarvergadering
Natuurwerkdag
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