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Op 15 juni is onze jaarlijkse excursie met aansluitend een feestavond bij De Klok.  
Dit jaar gaan we naar de Regte Heide  in Riel waar we een rondleiding krijgen van Wim de Jong van 
Brabants  Landschap.  
Samenkomst om 13 .00 uur op de parkeerplaats bij Adriaans Accountant aan de Groeneweg in Reusel. 
Aanmelden voor 1 juni bij één van de bestuursleden. 

Omdat we als vereniging ook aan de ARBO-eisen moeten voldoen moeten we ook een cursus volgen voor 
het bedienen van een bosmaaier. Deze cursus wordt door Brabants Landschap georganiseerd. Vier 
mensen van onze vereniging zijn hiervoor aangemeld, twee daarvan hebben eind april de cursus met  goed 
gevolg afgesloten.   

                                   

Nieuws van de bestuursvergadering 

 We zijn op zoek naar enkele mensen die een coördinerende functie op zich willen nemen. 
Coördinator voor: het 25 jarig jubileum, educatie, markten en open dagen. Voor meer informatie kun 
je bij het bestuur terecht. 

  Voor markten en open dagen hebben we een andere kraam nodig, we gaan kijken voor een 
partytent. 

 Voor de diverse werkgroepen hebben we spray ter voorkoming van tekenbeten. Als er mensen zijn 
die een flacon willen hebben voor privé gebruik kan dat. Als je interesse hebt kun je dit doorgeven 
aan Jos Laarakker. De kosten van een flacon zijn €3,-  de inhoud is 15 ml. 

 We hebben goedkeuring voor een wilde bijen project. 
 We hebben materiaal gekregen om een tweede insectenhotel te bouwen, dit komt langs het 

rolstoelpad te staan. 

              Foto Jos Laarakker Foto Ruud van Cuijk 
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Langs het rolstoelpad liggen bij de poelen een aantal hopen zand. Dit is veegsel wat in het najaar uit de 
poelen is gekomen, dit zou in het najaar worden opgeruimd. Van de gemeente hebben we 
toestemming gekregen om deze te laten liggen en er steile wandjes voor de insecten van te maken.   

Bij de  volkstuintjes langs de Leijenstraat  zijn 4 tuintjes braak 
blijven liggen. Het is de bedoeling dat de Reusel die daar 
stroomt in de toekomst wordt verlegd zodat deze gaat 
meanderen door deze  4 tuintjes. Waarschijnlijk gaat dit eind 
van dit jaar gebeuren. Als deze tuintjes tot eind van het jaar 
braak blijven liggen nodigt dat uit om afval te storten wat dan 
ook al is gebeurd. Zelfs mensen die daar geen tuintje hebben 
kwamen het snoeiafval en gazonmaaisel storten. In overleg met 
de gemeente en het waterschap hebben we deze tuintjes 
ingezaaid met een bloemenmengsel.                    Foto’s Ruud van Cuijk 

Foto Jos Laarakker 
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Begin april was er in 
Lage Mierde tussen de 
Beekakkersweg en de 
Poppelsedijk een flinke 
bosbrand.  Deze foto is  
de volgende dag  
gemaakt. 

Foto Jos Laarakker 

Exact 4 weken later is 
deze foto gemaakt. 
Hierop is te zien dat 
ondanks dat het niet 
veel heeft geregend de 
natuur zich snel 
hersteld. 

 
 
Foto Jos Laarakker 
 

Komende activiteiten. 
19 Mei luisteren naar de zangvogels in het patrijzenproject, verzamelen om 07.00 uur bij het 
infobord.        

                                     
15 Juni excursie op de Regte Heide in Riel met aansluitend een feestavond bij De Klok 
16 Juni jaarlijkse open dag bij de bijenhal.  
8 September natuurmarkt bij het Streekmuseum De Acht Zaligheden in Eersel  
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De bloemenstrook langs het rolstoelpad is ook weer 
bewerkt en ingezaaid. 
Met groot materieel is het perceel gespit en met klein 
materieel geëgaliseerd. 
 
 
 
Foto’s Ruud van Cuijk 

De afwerking is 
handmatig 
gebeurd. Nu 
maar hopen dat 
het weer mee wil 
werken zodat 
veel mensen van 
deze bloemen 
kunnen genieten. 

 
 
 
 
 
 
 
Foto’s Ruud van Cuijk 


