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De laatste poel langs het 
rolstoelpad is opgeschoond. 

Op tijd even pauzeren hoort er ook 
bij. 

Van het snoeihout  hebben we 
een takkenril gemaakt.  
Foto’s Jos Laarakker 

                                     

Op 27 oktober 
zijn we naar het 
Zwartven in 
Hooge Mierde 
geweest . Daar 
hebben we de 
opslag 
verwijderd. 
Foto’s Ruud van Cuijk 

Zoals u weet heeft onze vereniging een eigen website. Door tijdgebrek is deze de laatste jaren niet meer 
bijgehouden. Ruud van Cuijk heeft aangegeven dat hij dit op zich wil nemen. Hij is hiermee al volop aan de slag 
geweest en het is de moeite waard om de site eens te bekijken.  
  www.weidevogelvereniging.nl Als je op google weidevogels typt kom je ook op de website. 
Je komt dan op home met daarop aan de bovenzijde de taakbalk, in het midden tekst met uitleg over het 
ontstaan van onze vereniging.  Aan de zijkant een cirkel met een grutto, kerkuil,  ijsvogel en een heideveld. 
Als u op één van deze cirkels klikt kunt u foto’s bekijken welke door onze mensen zijn gemaakt, dit wordt in de 
toekomst nog uitgebreid 

Hierlangs ziet u de 
spreeuw in zomer 
en winterkleed. 
Deze foto’s zijn 
door  
Henry Wenting 
gemaakt 
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In Hulsel is door Frans Berndsen  een foto van de 
kramsvogel gemaakt 

Deze foto van de oranje 
bekerzwam is gemaakt door Wim 
Walen 

Ruud van Cuijk ontdekte aan het Patrijzenproject in een Wilgenboom een egel.  
We hebben nooit geweten dat egels konden klimmen. 
Het bleek de huid van een egel te zijn met de stekels er nog in. Wie had dat gedaan? 
Bij nader informatie werd het duidelijk dat de Zwarte Wouw, Oehoe of een Buizerd de dader kon zijn.  
Waarschijnlijk een doodgereden egel. En een Buizerd heeft de rest gedaan. 
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Johan de Jong legt uit waar we 
op moeten letten 

Iedereen belangstellend kijken 
hoe de uil wordt ontleed 

Klaar voor de operatie. 

Op 10 november werd door Brabants Landschap  een workshop geslachtsbepaling van de kerkuil 
georganiseerd, deze dag werd verzorgd door Johan de Jong. Johan is bioloog en doet al jaren 
onderzoek  naar de levenswijze van de kerkuilen. Dankzij zijn onderzoeken is de populatie van de 
kerkuil de laatste jaren flink toegenomen. Na de strenge winter van 1979  werden er in Nederland  100 
broedparen geteld, nu bij een goed jaar wel 3000. De workshop werd gegeven in Bosschuur de Meren 
in Wintelre. 
Johan had een aantal dode kerkuilen bij die bij hem werden gebracht , bijna allemaal 
verkeersslachtoffers. Na een korte uitleg wat er moest gebeuren konden we aan de slag. De 
deelnemers kregen de opdracht om doormiddel van meten en goed kijken proberen om het geslacht 
van de uil te bepalen. Aan de hand van de vleugelmaat, de tekening op de vleugels en staartpennen, 
de nagels en het gewicht kan het geslacht en de leeftijd  worden bepaald. Daarna werden de uilen 
door Johan ontleed en werd gecontroleerd of onze conclusie juist was. Het was een leerzame dag. 

Op drie november was de jaarlijkse natuurwerkdag. Met 20 mensen hebben we in de Groote Cirkel 
gewerkt. Een aantal leden van onze vereniging, enkele vrijwilligers buiten onze vereniging waaronder 
een moeder met haar twee kinderen hadden zich aangemeld. Er was ook één persoon die zich had 
aangemeld voor maatschappelijke stage van het Pius X College uit Bladel.  Vanuit een natuurwerkgroep 
uit Schijndel hebben we ook hulp gehad. 

De faunapassage onder de 
Postelsedijk en langs de 
Burg Willekenslaan is 
opgeschoond 

Voor de werkzaamheden                                                                                         Na de werkzaamheden 
 

 

Foto’s Ruud van Cuijk en Jos Laarakker   
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Herfst- en winteractiviteiten 2018 – 2019 

 
LOKATIE ACTIVITEIT DATUM 

DE GROOTE CIRKEL, 
Reusel 

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

van de Burg. Willekenslaan 

 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 11 december is onze jaarlijkse najaarsvergadering, deze wordt gehouden bij 
Adriaans  Accountants Wilhelminalaan 28 Reusel.  
Ingang via de achterzijde aan de Groeneweg via de parkeerplaats. 
Aanvang 19.30 uur 


