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Rectificatie.  
In de vorige nieuwsbrief stond de verkeerde datum vermeld dat het eerste kievitsei was gevonden. 
Dat moest zijn op 28 februari het eerste van Nederland en op 6 maart het eerste in Brabant. 
Toen de vorige nieuwsbrief werd verstuurd was in onze gemeente nog niets gevonden. 
Op 14 maart kwam de melding vanuit Hooge Mierde dat daar het eerste kievitsei was gevonden.  

Voor onze vereniging is het een drukke tijd.  De 
weidevogels, die steeds meer worden bedreigd 
zijn  weer aan hun broedseizoen begonnen. Onze 
vrijwilligers zijn weer volop aan het zoeken naar 
de nesten en markeren deze om ze te 
beschermen. Als de boer de grond gaat 
bewerken worden de nesten tijdelijk opzij gelegd 
en nadien weer op dezelfde plek teruggelegd. 
Om de nesten makkelijk te kunnen verplaatsen 
worden ze vaak in mandjes gelegd.   Foto Ruud van Cuijk 

Het 
mandje 
wordt 
geplaatst 

 

Een nest in een mandje 

     

 

Op deze 
foto kunt 
u zien hoe 
kort de 
machines 
langs het 
nest gaan 
Foto’s  

Theo vd Voort 
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Op 16 maart was de grote  vrijwilligers dag van Nederland NLDoet .  
Onze vereniging was daar voor aangemeld en het project was , het bouwen van een 
insectenhotel. Vrijwilligers konden zich aanmelden via de website van NLDoet en 
van onze vereniging. Er waren 18 vrijwilligers aangemeld 13 van onze leden en 5 
medewerkers van onze gemeente waaronder een wethouder. 

In de werkplaats bij Jac Coolen is het 
insectenhotel door de deskundige 
gebouwd.                     Foto Ruud van Cuijk 

De handjes werden flink uit de mouwen gestoken. 
                                                                                                                                      Foto Jos Laarakker 

   

                                               

Op 23 maart was de landelijke 
opschoondag. Met 16 volwassenen en 5 
kinderen hebben we in het Beleven en 
aan de omliggende wegen het zwerfvuil 
opgehaald. 

 

 
 

45 Vuilniszakken en nogal 
wat los vuil was het resultaat. 

 

 

 

Foto Jos Laarakker 

Foto Jos Laarakker 
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Op 27 maart hebben we veel werk verricht aan het rolstoelpad. 
  

 

Dit is het eindresultaat                         Foto Jos Laarakker Er moesten ook nog wat boompjes worden 
gesnoeid, dat ging ook meteen door. Foto Jos Laarakker 

De inwendige mens moest ook worden 
versterkt, een kopje koffie gaat er altijd 
in. Foto Jos Laarakker 

Rondom de jonge aanplant van vorig 
jaar hebben we palen gezet en 
gladdraad gespannen, dit om de 
boompjes  te beschermen. 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto Ruud van Cuijk 
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De cornoelje 
die dreigde het 
geheel te 
overwoekeren 
is flink 
teruggesnoeid. 

 

 
 

Foto’s Ruud van Cuijk 

Met het 
snoeihout werd 
de takkenril 
weer aangevuld. 

 

 

 

 

Foto’s Ruud van Cuijk 

Op dinsdag  2 april werd door bijenkenner Pieter van Breugel een lezing gegeven over wilde bijen in 
Café De Klok in Reusel. De bijeenkomst werd door 39 belangstellende bezocht waarvan 15 leden van 
onze vereniging en 24 gasten. Het was een leerzame avond. 
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Nieuws van de bestuurvergadering 

 Op 15 juni is de jaarlijkse exursie, we gaan naar de Regte Heide in Riel. Meer informatie volgt nog 
 De ledenlijst wordt éénmaal per jaar via de mail verstuurd, voor degene die geen mail hebben die 

krijgen de papieren versie in de brievenbus. Als er tussendoor wijzigingen zijn, komen deze op de 
website in de beveiligde omgeving . Inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord 

 Karel Gevers en Piet Peijs zitten in de klankbordgroep van het windpark Agro-Wind. Voor meer 
informatie kun je bij Karel en Piet terecht. 

 Bij de volkstuintjes aan het Leijenstraat worden vier braakliggende volkstuintjes door onze 
vereniging ingezaaid met een bloemenmengsel.  

 22 April tweede paasdag  worden door Brabants Landschap drie wandelroutes georganiseerd door 
het Beleven.  Aanvangstijden om 12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur bij de Hollanders Hoeve. 

 10 Mei zijn we met enkele mensen bij de Beestenboel en de Hollanders Hoeve aanwezig  i.v.m. een 
educatieve dag voor basisschool De Klimop 

 16 Juni is de jaarlijkse open dag bij de bijenhal, we staan daar zoals elk jaar ook weer met een 
stand. 

 

 

 

 


