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Van de firma Dechra uit Bladel hebben we 
een sponsoring gekregen van €1000,- Dit is 
om de natuur te steunen. We willen 
binnenkort voor het bedrijf iets terug doen in 
de vorm van een rondleiding of een dag dat 
ze met ons de natuur ingaan om het werk 
van de vrijwilligers te kunnen zien. 

 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we gevraagd of iemand 
bereid is of dat je iemand kent die onze website zou kunnen 
vernieuwen. Helaas hebben we daar geen reacties op gehad. 
Hier worden tegenwoordig cursussen voor gegeven, als 
iemand bereid is om een cursus te volgen wordt deze door 
onze vereniging vergoed op voorwaarde dat ze dan onze 
website vernieuwen.   

 

 

 

 

 

Langs het fietspad van de Grote Cirkel 
in Reusel naar Bladel is een aantal 
jaren geleden door de HWR, 
Heemkunde Werkgroep Reusel, een 
replica van een dodendraad gemaakt. 
Omdat HWR niet de middelen heeft 
om het gras eronder en omheen weg 
te maaien wordt elk jaar aan onze 
vereniging gevraagd of wij dat willen 
doen. Dat is dit jaar ook weer door 
enkele mensen gedaan. Namens de 
HWR bedankt.        Foto’s Ruud van Cuijk 
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Via de waarnemingen app kregen we van Jos van Gool deze mooie collage doorgestuurd. 
Hierop zijn afgebeeld de: Putter, Witte kwikstaart, Blauwborst, Roodborst en de Roodborsttapuit. 
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Nieuw voor onze vereniging, meetpunt nachtvlinders. 
 
Enkele leden van onze vereniging n.l. Jennifer Bockting en Wendy 
Baars hebben het initiatief genomen om nachtvlinders te gaan tellen. 
Als bestuur hebben we hier toestemming voor gegeven en toegezegd 
dat we alle medewerking zullen verlenen. Het is niet zo dat we hier 
meteen een werkgroep van gaan maken want daar hebben we in het 
verleden afspraken over gemaakt. Als er voldoen draagvlak en animo 
voor is zullen we dit over langere tijd bekijken. Hieronder een verslag 
van de eerste periode. 

Met een speciaal ontwikkelde 
nachtvlinderval van de 
Vlinderstichting zijn we gestart 
met het monitoren van de 
nachtvlinders in het 

patrijzenproject. Op een vaste plek zetten we minimaal één keer per 
twee weken de Led-emmer bij goede weersomstandigheden (geen 
regen) uit. De vaste dag wordt van vrijdag op zaterdag.  
Waarom een meetpunt?  
Een meetpunt draagt bij aan een (landelijk) inzicht over een 
achteruitgang, een stabiele trend of een uitbreiding van de soorten. 
In het patrijzenproject is een grote diversiteit aan struiken, bomen, 
ingezaaide bloemenranden en grasland voorhanden. Voor insecten is 
zo’n omgeving een waar paradijs als er een goed aanbod is van 
bloemen en waardplanten (planten waarvan de rupsen eten).  

 

Nachtvlinders helpen bij de bestuiving en de vlinders 
en de rupsen kunnen eindigen als voer voor vogels, 
muizen, egels en bepaalde vleermuizen. Het belang 
van een groot aanbod van nachtvlinders mag duidelijk 
zijn voor de biodiversiteit.  
Als het je leuk lijkt om een keertje mee te kijken of zou 
je graag mee willen komen helpen ben je van harte 
welkom. Neem hiervoor contact op met Wendy.  
Tel: 0638242460 
                                                                   Tekst en foto’s Wendy Baars 
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Zoeken naar reekalveren voordat er wordt 
gemaaid in het Beleven. 

Foto Jan Wijten  

Eén van de 
ouders werd 
door  
Wendy Baars 
gefotografeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 Dennenpijlstaart 
Foto Jennifer Bockting 

Larf van een Distelschildpadtor  
Foto Jennifer Bockting Gewone Heispanner     Foto Wim Castelijns 

Grote klokjesbij  
Foto Piet Peijs 
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Nieuws van de bestuursvergadering  

 We hebben besloten om na een bepaald aantal jaren een soort open dag te organiseren, dit om 
onze verenging te promoten. We gaan nog bekijken hoe we dit gaan aanpakken, waarschijnlijk in 
de vorm van de jubileum dag.   

 De werkgroep 25-jarig jubileum heeft samen met het bestuur de jubileum dag besproken. Er zijn 
notities van gemaakt, de verbeterpunten kunnen in de toekomst worden gebruik bij b.v. de open 
dagen. 

 Alle leden hebben enkele weken gelden een mail gehad over het project Reusel-De Mierden in 
Vogelvlucht van Orbis in samenwerking met onze vereniging. In dezelfde week heeft het ook in D’n 
Uitkijk en PC 55 gestaan. De leden zijn gevraagd om de folders in het buitengebied te verspreiden 

  Met Betty en Gertjan van De Beestenboel en de Hollandershoeve zijn we in overleg om de 
educatieve dag voor de basisscholen weer op te gaan pakken. We gaan proberen om dit voor alle 
basisscholen in onze gemeente te organiseren. 

 In oktober krijgen we van één van onze leden een lezing over de uilenbescherming. De details 
volgen nog. 

 We zijn volop bezig met het regelen van het jaarlijks uitje, de datum en waar krijgt iedereen tijdig 
te horen. 

 

 

Foto Henk Moeskops 


