
                                      
 
 

Nieuwsbrief 
september 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

      

Rectificatie: 
In de vorige nieuwsbrief had ik bij bijgaande 
foto de tekst geplaatst dat deze plankjes 
werden gemonteerd om de zwaluwen op te 
laten nestelen. Deze plankjes zijn om de 
uitwerpselen op te vangen zodat de 
vensterbanken en de stoep of oprit niet vuil 
wordt. 

 

Te weinig kievitkuikens overleven. 
Meer hierover kunt u lezen in vogels digitaal augustus 
2018. 
https://www.redderijkeweide.nl/te-weinig-
kievitkuikens-
overleven/?utm_source=VDaug18&utm_medium=e-
mail&utm_cam  

Op 8 augustus 2018 streken in weiland tussen de Hoef en de Bladelsedijk in Hulsel 94 
regenwulpen neer. De regenwulpen hebben hier 2 dagen vertoefd en zijn daarna weer 
vertrokken. 
Dit is het 6e jaar dat de regenwulpen hier een tussenstop inlassen.  
Foto’s Frans Berndsen. 
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Bij één van onze leden was nog een merel die 
het zag zitten om een nest te maken ondanks 
de droogde en hitte. Maar de grootste zorg 
was om de jongen groot te krijgen als er geen 
regenwormen zijn. Dus er werden 
meelwormen gekocht om de ouders alvast te 
laten wennen tijdens de broedperiode. Deze 
werden gretig afgenomen en ook aan de 
jongen gevoerd net als de maden die uit de 
groencontainer kwamen. Alle vier de jongen 
zijn groot geworden en uitgevlogen maar 
jammer genoeg zijn er drie van de vier alsnog 
dood gegaan doordat het veel te droog en er 
te weinig voedsel was. 
Foto Jos Laarakker 

 

Vuurvlinder 
 Foto Ruud van Cuijk                                                                   

De bloemenrand in het patrijzenproject die in 
mei is ingezaaid staat  vanaf eind juli volop in 
bloei. 
Foto Ruud van Cuijk 

De bloemenrand langs het rolstoelpad 
staat er na de regen weer fleurig bij. 
Foto Jos Laarakker 
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In het patrijzenproject hebben we het hooi weer 
op de ruiters zitten. 
Foto’s Ruud van Cuijk  

Leden van de werkgroep van het 
patrijzenproject hebben de EHS 
(ecologische hoofdstructuur) 
gesnoeid aan de zijde van de 
landbouwgronden.  
                                                 Foto Ruud van Cuijk 

Op 15 september zijn we begonnen met de najaar en  
winteractiviteiten. Het kapstokken aan het 
patrijzenproject. 
                                                      Foto Ruud van Cuijk 
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Herfst- en winteractiviteiten 2018 – 2019 
 

LOKATIE ACTIVITEIT DATUM 
RAAMLOOP 

Reusel 
Kapstokken 

Verzamelen bij informatiebord 
15 en 29 september 

BELEVEN 
Reusel 

Vogelkers verwijderen 
Verzamelen bij informatiebord 

13 oktober 

ZWARTVEN 
Hooge Mierde: 

Jonge dennen verwijderen 
Verzamelen bij begin fietspad Turnhoutsepad 

27 oktober 

NATIONALE 
NATUURWERKDAG 

Berken en jonge dennen verwijderen aan                      
De Groote Cirkel, Reusel 

03 november 

DE GROOTE CIRKEL, 
Reusel 

Berken en jonge dennen verwijderen. 
Verzamelen bij begin van de fietspad aan het eind 

van de Burg. Willekenslaan 

17 november en 1 
december 

ZWARTVEN 
Hooge Mierde: 

Jonge dennen verwijderen 
Verzamelen bij begin fietspad Turnhoutsepad 

15 december 

DE GROOTE CIRKEL Berken en jonge dennen verwijderen. 
Verzamelen bij begin van de fietspad aan het eind 

van de Burg. Willekenslaan 

05 januari 

DE GROOTE CIRKEL Berken en jonge dennen verwijderen. 
Verzamelen bij begin van de fietspad aan het eind 

van de Burg. Willekenslaan 

19 januari 

DE GROOTE CIRKEL, 
Reusel 

Berken en jonge dennen verwijderen. 
Verzamelen bij begin van de fietspad aan het eind 

van de Burg. Willekenslaan 

02 februari 

ZWARTVEN 
Hooge Mierde: 

Jonge dennen verwijderen 
Verzamelen bij begin fietspad Turnhoutsepad 

16 februari en 2 
maart 

NATIONALE 
OPSCHOONDAG 

Precieze activiteit en locatie worden nog bekend 
gemaakt 

23 maart 

 
 
We werken van 09.00 uur tot 12.00/12.30 uur. 
 
Overige werkzaamheden die nog in de planning staan voor dit seizoen: 

• Voortje en Beekakkersweg: berken en dennen verwijderen. Kleine onderhoudsbeurt. 
• Onderhoud kikker- en paddenpoelen: moeilijk vooruit te plannen i.v.m. inschakelen kraan. 
• Aanplanten bij Van Linschoten, hoek Beekakkersweg / Broekkant, Lage Mierde. Moeilijk ver vooruit 

te plannen i.v.m. levering plantmateriaal. 
• Het Panneven zou evt. ook nog opgenomen kunnen worden in de cyclus van werkzaamheden. 

Wellicht voor het volgende seizoen. 
 
Deze overige werkzaamheden kunnen we doen op een van de zaterdagen waarop we een andere activiteit 
hebben gepland of we spreken een datum tussendoor af, zoals afgelopen seizoen ook wel eens gebeurd is. 
 
  

 

Op dinsdag 25 september beginnen we met het opschonen van de poelen langs het rolstoelpad. 


