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Op 10 mei hebben we voor de tweede keer meegedaan aan  de educatieve dag voor de leerlingen van groep 
8 van de basisschool De Klimop. Net zoals vorig jaar was dit bij De Beestenboel in Reusel.  De leerlingen 
kregen door middel van grondboringen en peilbuizen uitleg over de grondstructuur, dit werd verzorgd door 
de firma Geofoxx. Door enkele leden van onze vereniging werd er uitleg gegeven over de leefwijze van 
diverse verschillende uilen en mochten ze braakballen uitpluizen. Ook kregen ze de gelegenheid om 
wateronderzoek te doen om zo te ontdekken wat er in de sloten en poelen allemaal leeft. Dit laatste 
onderdeel werd ook door enkele leden van onze verenging verzorgd.  

                

 

                Watersalamander                                      Groene kikker                          Inhoud van de braakballen 

 Omdat het voor enkele mensen enige tijd is geleden dat ze de 
cursus valbeveiliging hebben gehad, hebben we intern een 
opfriscursus gehouden. In een leegstaande aardappelschuur zijn 
we de hele avond aan het oefenen geweest. Het was een leerzame 
avond. We hebben ook afgesproken dat we elk jaar voor aanvang 
van het uilenseizoen deze opfriscursus houden. 

Foto Ruud van Cuijk 

       
Aan het patrijzenproject hebben we de percelen weer ingezaaid met een bloemenmengsel n.l. 
drachtenplanten, patrijzenmengsel, boekweit, tarwe en japanse haver. 
Zoals je ziet, vele handen maken ligt werk.  
Om het allemaal met de hand in te zaaien werd toch te zwaar daarom hebben we het machinaal laten 
doen. 

Foto’s  Martien Renders 



                                      
 

 Jos Laarakker Nieuwsbrief juni 
                      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 juni 2019 

Enige tijd geleden hoorde ik tijdens het wandelen in de bossen een dof kloppen. Het was niet het kloppen 
van een specht op een boom maar heel dof in een holle ruimte. Na even te hebben gezocht vond ik een 
dode boom met daarin een klein gaatje, dit was wat ik had gehoopt. Binnen in de boom werd hard gewerkt, 
zo te horen waren ze aan de babykamer bezig. Deze boom heb ik de daarop volgende weken goed in de 
gaten  gehouden en jawel, na enkele weken hoorde ik een ander geluid. Er stond wel geen geboortebord bij 
de boom maar het was duidelijk te horen, de grote bonte specht had jongen. Toen werd het tijd om onze 
hoffotograaf  Wim Castelijns op te bellen. Wim was ook laaiend enthousiast en heeft meteen thuis zijn 
tentje en bed opgehaald om daar in de bossen te overnachten. We hebben hier maar geen ruchtbaarheid 
aan gegeven omdat we bang waren dat het te druk zou worden met de fanatieke vogelaars van onze 
vereniging. Maar het geduld werd beloont, hieronder de foto’s de Wim heeft gemaakt. Helaas is er (nog)  
geen foto van de jongen die de kopjes naar buiten steken. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
    Mag ik al binnen 

komen? 
   Waar blijft hij nu?              Eindelijk eten          De grote schoonmaak 

           

 

Foto Jos Laarakker 

Aan het rolstoelpad hebben we steile wandjes voor de insecten gemaakt, het riet uit de poelen verwijderd 
en het onkruid onder de picknicktafel en banken verwijderd. 

Foto Ruud van Cuijk Foto Ruud van Cuijk 

Door Brabants Landschap is een cursus gegeven, Hulpverlening op Geïsoleerde Arbeidsplaatsen HGA. Dit is 
(omdat wij als natuurbeschermers dikwijls achteraf in de bossen aan het werken zijn) een bepaalde vorm van 
EHBO. Piet Peijs en Henk Moeskops hebben deze cursus met goed gevolg afgesloten.   
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Groenling gefotografeerd door Wim Castelijns 
Icarisblauwtje gefotografeerd 
door Jos van Gool 

 

                                                         

Het uilenseizoen is 
weer volop aan de 
gang. 
Op de bovenste  foto 
hiernaast ziet u  
4 kerkuilen welke op 
de rug liggen.  Een 
kerkuil heeft de 
eigenschap dat ze 
zich dood houden als 
ze op de rug liggen. 
Op de onderste foto 
7 kerkuilen uit één 
nest. Ze lagen op de 
rug te wachten om 
te worden geringd. 

 

Links jonge 
steenuiltjes 
rechts jonge  
torenvalkjes 
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Nieuws van de bestuursvergadering: 
 We hebben knijpers om het zwerfvuil op te halen. Ze zijn voor degene die een bepaald gebied 

schoon houden b.v. rolstoelpad, wandelroutes enz. Ze blijven eigendom van de vereniging, met de 
nationale opschoondag  moeten ze wel beschikbaar zijn voor de vereniging. Ook zijn er voor 
belangstellende vuilniszakken, ringen om de vuilniszakken in te hangen en verkeersvestjes 
beschikbaar. Als je er gebruik van wil maken kun je contact opnemen met Jos Laarakker. 

 We hebben een krat aangeschaft voor het gereedschap en toebehoren van de bosmaaiers 
 Ook hebben we een partytent aangeschaft voor markten, open dagen voor de natuurwerkdag  

en andere werkzaamheden bij slecht weer. 
 Jac Coolen heeft een calculatie gemaakt wat het gaat kosten om de schuur bij de manege in  

Hooge Mierde gebruiksklaar en inbraak veilig te maken.  Met de gemeente gaan we in overleg wie 
wat gaat betalen, daarna beslissen we wat we er mee doen.  

 De Fiskar onkruidtrekkers die we aan hadden geschaft voor het patrijzenproject functioneren niet 
zoals het moet, deze zijn terug naar de leverancier.  
 

Activiteiten 2019-20120 
23 Juni open dag bijenhal 
8 September natuurmarkt streekmuseum Eersel 
2 November  natuurwerkdag 
14 Maart 2020 NLdoet 
21 Maart 2020 nationale opschoondag 
13 April 2020 dag van het landschap 
1 Mei 2020 educatieve dag i.s.m. basisscholen en de Beestenboel 
21 Juni 2020 open dag bijenhal 
 

Afgelopen maand hebben  Martien Renders, Piet Peijs  en Henk Moeskops de cursus bosmaaier gevolgd. 

                     


