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Theo van de Voort werd gebeld dat er 
een rare vogel op de vensterbank zat. 
Theo er naartoe met fotocamera en dit is 
het resultaat, een Hop. 
Enkele weken later waren we aan het 
rolstoelpad aan het werken waar we 
hem ook hoorde roepen. 

          

Op 15 juni zijn we met 25 leden van onze vereniging naar de Regte Heide in Riel geweest voor de jaarlijkse 
excursie. We hebben een wandeling van ongeveer 2 uur gemaakt met uitleg van Wim de Jong rentmeester 
van dit gebied. Het was een mooie wandeling met duidelijke uitleg over het gebied en de geschiedenis 
daarvan. Ondanks dat het weer niet meewerkt was het een interessante middag. ’s Avonds hebben we met 36 
leden de dag gezellig afgesloten met een diner  en napraten bij eetcafé De Klok in Reusel.                                                     
Foto’s Jos van Gool en Martien Renders 

Door Franka Coolen werden deze foto’s van de jonge steenuilen gemaakt bij hen op de binnenplaats. 
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We hebben een tent aangeschaft , deze wordt gebruikt voor open dagen, jaarmarkten, natuurwerkdag  of 
tijdens werkzaamheden in het patrijzenproject enz.                                                              Foto’s Piet Peijs  

 

                       

Op 23 april hebben 
we onze nieuwe 
tent in gebruik 
genomen tijdens de 
open dag van de 
bijenhouders 
vereniging Sint 
Ambrosius bij de 
bijenhal. Ook 
hebben we onze 
nieuwe beach vlag 
voor de eerste  
keer gebruikt. Op 
deze vlag staan de 
verschillende 
werkgroepen en 
het logo van onze 
vereniging 
afgebeeld. Het 
weer werkte mee 
en het was een 
zinvolle dag met 
veel bezoekers en 
belangstellende 
voor onze 
vereniging. 

Foto’s Jos van Gool 
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Nieuws van de bestuursvergadering. 

 Het wilde bijen project is goedgekeurd, we willen dit in het najaar oppakken i.v.m. nieuwe 
aanplant wat dan ook gaat gebeuren. 

 We hebben bij de gemeente toestemming gevraagd om de zandhopen langs het rolstoelpad 
te laten liggen, dit past wel in het landschap. We hebben nog geen antwoord gehad. 

 We gaan een hangtafel en een opvouwbare tafel aanschaffen voor in de tent te gebruiken. 
 We zijn met de gemeente in onderhandeling om meer percelen in te zaaien met een 

kruidenrijk grasmengsel. 
 We zijn door Stibex , dit is de beheerder van de sportvelden in onze gemeente, gevraagd of 

we 70 nestkastjes willen maken voor de spreeuwen. Het is de bedoeling dat deze spreeuwen 
in de toekomst de emelten en engerlingen, die het gras aantasten vangen. We hebben 
hiervoor een offerte gemaakt en deze is goedgekeurd, het hout is besteld. 

 In het najaar gaan we aan het tweede insectenhotel beginnen, dit komt langs het rolstoelpad 
te staan. 
 
 

 

 

 

 

 

In de keverbanken in het patrijzenproject staan veel distels die als we er niets 
aan doen zich snel vermeerderen. Ondanks dat ze mooie bloemen hebben welke 
veel vlinders, vogels en insecten aantrekken moeten we voorkomen dat ze 
verder zaaien. De beste manier hiervoor is om de bloemknoppen eruit te kippen 
voordat ze in het zaad staan. Op deze foto zijn we volop bezig met het knippen 
van de bloemen.                                                                                              Foto Jos Laarakker 
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Activiteiten 2019-20120 
 
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 
 

Foto links. 
Eten en gegeten 
worden door een 
roofvlieg. 
Foto rechts. 
Vijfdelig kaasjeskruid in 
het Beleven. 

Foto’s Ruud van Cuijk 

 

                                                                     

Door de gemeente zijn de kanten langs het 
rolstoelpad gemaaid. Met enkele mensen hebben 
we het maaisel opgeruimd. De week daarna heeft 
de gemeente de WVK opdracht gegeven om de 
kanten de branden zo proberen we het pad 
onkruidvrij kunnen houden. 

Foto Ruud van Cuijk 

 

 

Het bloemenmengsel dat we 
langs het rolstoelpad hebben 
gezaaid is goed uitgekomen 
en staat volop in bloei. 
 
 
                                                 Foto Jos Laarakker 


