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Nu het voorjaar is aangebroken en we veel zonnige dagen hebben gehad komen de foto’s via onze 
waarnemingenapp weer volop binnen, te veel om ze allemaal in de nieuwsbrief te zetten.  

                                             

  

 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief was ik een belangrijk 
punt vergeten te vermelden. 
Nadat op 9 maart het eerste kievitsei van 
Nederland en op 15 maart het eerste van 
Brabant was gevonden, heeft  
Theo van de Voort op 18 maart het eerste van 
onze vereniging gevonden. 
Elk jaar is dit een wedstrijd wie de eerste zal 
zijn, vorig jaar was Theo ook de gelukkige op 
17 maart.  
Foto Theo van de Voort 

 

Links 
Dagpauwoog door 
Esther Adriaanse 
gefotografeerd.  

 

 

 

De foto rechts van 
het Kleine Hoefblad 
is door Ruud van 
Cuijk gemaakt.  
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Op 26 maart was de laatste dag dat we de amfebieen hebben geholpen om veilig over de weg te komen, de 
paddentrek. Het eindresultaat is verassend, we hebben totaal 2157 stuks over de weg gezet, waaronder:  
 

 
1335 Gewone padden 
768 Bruine kikkers 
8 groene kikkers 
32 
Alpenwatersalamanders  
2 Kamsalamanders 
11 Vinpootsalamanders  
1 Rugstreeppad.  
 
Foto’s Jennifer Bockting en 
Ruud van Cuik 

 
We kunnen terugkijken op een mooi resultaat, de coördinator bedankt iedereen voor zijn of haar inzet. 
Volgend jaar zullen we zeker beginnen met het opzetten van de paddenschermen welke we al hebben 
liggen. Het kan ook zijn dat er een permanente voorzieningen wordt getroffen. Jullie worden via onze 
nieuwbrief op de hoogte gehouden.  

 

 

 

 

 

 

 

Jos van Gool was niet 
helemaal tevreden, hij wilde 
nog iets speciaals 
fotograferen. Daarom is hij 
naar de Neterselse Heide 
gereden en het is hem gelukt, 
de Heikikker zat daar op hem 
te wachten voor de foto. 
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Zoals we al eerder hebben vermeld, moet onze vereniging ook 
aan de ARBO-eisen voldoen. Daarom moet het gereedschap 
periodiek gekeurd worden maar ook de leden moeten 
bijscholingscursussen volgen. Op 24 maart hebben de nieuwe 
leden van de uilenwerkgroep de opleiding veilig werken op 
hoogte gevolgd en de bestaande leden hebben de opfriscursus 
gedaan. Omdat we in Reusel-De Mieren met een grote groep 
waren hebben we de cursus deze keer in onze gemeente kunnen 
houden. Om half 10 in de ochtend zijn we bij Eetcafé De Klok 
begonnen met de theorieles, na de lunch was de praktijk. Tijdens 
de praktijklessen zijn de verschillende mogelijkheden van 
beveiligen tijdens de werkzaamheden beoefend.  Om 16.00 uur 
was het einde cursus. We kunnen terugkijken op een leerzame 
dag en de cursisten die uit heel de regio kwamen waren allemaal 
tevreden. De cursus werd door Brabants Landschap 
georganiseerd.  
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Afgelopen periode hebben we veel 
nestkastjes gemaakt vooral voor de 
mezen en de spreeuwen. Zoals al 
eerder vermeld in onze nieuwsbrief 
zijn deze bij de sportparken 
opgehangen. Maar we hadden nog 
meer opdrachten o.a. voor het 
rolstoelpad en een bedrijf uit Bladel. 
Deze waren toch weer iets anders dan 
de standaard kastjes n.l. voor de 
boomkruiper en de vleermuizen. Onze 
timmerlieden Walter en Lau hebben 
hun vakmanschap laten zien. 
Foto’s links en rechts 
boomkruiperkast, foto onder 
vleermuizenkast. 
 
Foto’s Walter Lauwers en Jos Laarakker 
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Op 16 april mochten bij Hoeve 
Dennenburg van Familie Meulenbroeks, 
Beekakkerweg 3 in Lage Mierde de 
koeien weer voor het eerst in de wei. 
Dit is tegenwoordig een feestelijke 
gebeurtenis wat dan ook de Koeiendans 
wordt genoemd. Daar komt meestal 
veel publiek op af die dan ook kennis 
kunnen maken met het boerenbedrijf. 
Omdat er andere jaren dikwijls vragen 
over de weidevogels en de bescherming 
daarvan werden gesteld is onze 
vereniging gevraagd om dit jaar hierbij 
aanwezig te zijn. Twee leden van onze 
vereniging zijn hier naartoe geweest om 
hierover uitleg te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s Theo van de Voort en Piet Peijs 
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Foto links Jos van Gool      
 

 

Foto onder Wim Castelijns 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wulpennest met vier eieren. Foto Theo van de Voort 

 

 

 

                                                                                                                              Rode Kniptor Foto Wendy Baars 
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Nieuws van de bestuursvergadering. 

 De ALV (algemene ledenvergadering) is op 17 mei bij De Klok. 
Uitnodiging en agendapunten volgen nog.  

 


