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Vogelvereniging Reusel-De Mierden helpt de patrijs een handje 

De patrijs een nieuwe kans geven. Dat is het doel achter het project van Natuur- en 
vogelvereniging Reusel-De Mierden. 

,Hier hebben we over honderden meters een bloemenmengsel en daar achter een graanakker. Daar 
tussenin verarmd grasland, waarvan het gras naar een biologische boer gaat.” In de oksel van 
Rouwenbogt en Raamloop in Reusel, tegen de grens van Bladel en Hulsel, ligt een gebied van zestien 
hectare dat door de Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden ingericht werd om de 
patrijs weer nieuwe kansen te geven. ,,En dat was hard nodig”, zegt initiatiefnemer Piet Peijs (58). 

Voor de volledige tekst zie: 
 https://www.ed.nl/kempen/vogelvereniging-reusel-de-mierden-helpt-de-patrijs-een-
handje~a6568b78/ 

Zomer 2019 

We zitten er nog midden in, de zomer van 2019. Ondanks dat de natuur doorgaat hebben we bij onze 
vereniging ook een soort van zomerstop. De meerderheid van onze vrijwilligers is 65+er en doet het in de 
zomer rustiger aan. Dat moet ook kunnen toch zeker als de temperatuur boven de 25 graden komt en we 
zullen het maar niet hebben over 40 graden. Er worden wel wat werkzaamheden verricht zoals  een 
slagboom die is vernield wordt gerepareerd of een paal van een slagboom die is weggerot wordt vervangen. 
Ook het achterlaten van zwerfvuil gaat in de zomer gewoon door en wordt door ons opgeruimd. In het 
najaar gaan we er weer volop tegenaan. De natuurwerkdag, werkzaamheden in de bossen, het 
schoonmaken van de uilenkasten, maken van nestkastjes en een insectenhotel bouwen. Voor iedereen die 
de vakantie nog tegoed heeft een prettige vakantie en voor de rest, geniet nog van het mooie weer. 

Het bestuur   

 

 

In het Eindhovens dagblad van 17 juli 
stond een stukje over ons 
patrijzenproject geschreven door 
Harrie Wenting, correspondent van 
het ED. 
Op de foto onze voorzitter Piet Peijs 
en Wim Walen coördinator van de 
werkgroep patrijzenproject. 
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Ondanks dat de weersvooruitzichten niet goed waren zijn we met acht leden van onze vereniging gaan 
fietsen langs de  verschillende bloemenakkertjes welke door onze vereniging zijn ingezaaid. Onderweg 
kregen we van Mart Huijbregts uitleg over de verschillende gewassen. Ook werd er de nodige informatie 
gedeeld over de bloemen op de akkertjes, wat de één niet weet, weet de ander wel. 
Tijdens een regenbui hebben we geschuild bij John van Raak aan de Luther in Hooge Mierde onder het 
genot van een kopje koffie. 
Het was een gezellig en leerzaam uitstapje, sommige zijn nog met een mooi veldboeketje naar huis 
gegaan. 

 

Foto Ruud van Cuijk 
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              Foto’s Ruud van Cuijk                        

Deze foto van de zwaluwtil langs de Schepensweijer is door Hans van Limpt gemaakt. 
Met toestemming van Hans is deze door Jos van Gool op twitter geplaatst. Daar is hij in 
korte tijd vele keren bekeken, ook door bestuursleden van de vogelbescherming. Van 
daaruit kwam de vraag of ze een keer langs mochten komen om te filmen. Jos heeft het 
in handen van het bestuur gegeven en Piet Peijs heeft voor 20 augustus een afspraak 
gemaakt. 

Het hooi ruiteren is ook 
weer gebeurt. 



                     
 

     Jos Laarakker Nieuwsbrief augustus  
                      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 augustus 2019 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe natuur bij Zwartven Hooge 
Mierde. 
Met het afgraven van een gebied aan de 
oostrand van natuurgebied het Zwartven, 
krijgt de heide er weer de kans om zich te 
ontwikkelen. 
Voor meer informatie kunt u kijken op 
onze website 
http://www.weidevogelvereniging.nl/ 
 of Eindhovens dagblad 
https://www.ed.nl/kempen/nieuwe-
natuur-bij-zwartven-hooge-
mierde~a767a6e8/ 

 
 


