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De Zonnebloem is onderverdeeld in verschillende groepen waarmee met een aantal vrijwilligers regelmatig 
activiteiten worden gehouden. 
Op uitnodiging van de middengroep van de Zonnebloem heeft Jos Laarakker op 25 juli bij een vrijwilligster 
thuis in de tuin, in een kleine setting, een presentatie gegeven over de Natuur- en (weide) vogelvereniging. 

Veel informatie met daarbij 
het tonen van bv nestkasten, 
foto’s en flyers werd in een 
paar uur gedeeld.  
Op maandagochtend 3 
september ging de groep 
(deels op foto) de praktijk in 
voor een wandeling over het 
rolstoelpad waar Jos nog 
vertelde over het pad en de 
flora en fauna.   
Namens de middengroep 
Zonnebloem:  
Dank Je Wel! 

Tekst en foto’s Jan Wijten. 

 

 

 

 

Heidelibel 

Foto Jan Wijten 

Bosruiter 

Foto Jos van Gool 
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Start herfst- en winterseizoen 2022 -2023 
 

 

 

Binnenkort gaan de herfst- en 
winterwerkzaamheden op de hei en enkele 
andere locaties weer van start. Na een half 
jaar rust voor de dieren staat iedereen beslist 
ook weer te popelen om aan de slag te 
kunnen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

In juli hebben Piet Peijs, voorzitter van onze vereniging, en Huub Joosten, coördinator Landschap en 
Onderhoud, samen met de contactpersoon van Bosgroep Zuid Nederland de heidegebieden van onze 
gemeente bezocht, te weten De Grote Cirkel, 't Voortje, Panneven en Breedvenseveld.  

Met een klein groepje hebben we tussen april en nu de Japanse duizendknoop aan de Kruisvelden in Lage 
Mierde en aan het Beleven schuin tegenover de Hollandershoeve gekneusd of afgemaaid. Deze twee 
locaties hebben we als het ware geadopteerd om te kijken wat de aanpak doet over een periode van enkele 
jaren. 
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Hoewel op al deze terreinen de komende jaren een kudde schapen gaat grazen, blijft het werk dat we al 
jaren doen erg belangrijk. Vandaar dat we besloten hebben om de jonge dennetjes en berkjes met onze 
vrijwilligers te verwijderen. 

De coördinator van de bosgroep heeft hierbij duidelijk aangegeven, dat ze echt geen zware arbeid van ons 
verwacht. Ook vertelde ze dat er waarschijnlijk meer geld beschikbaar komt om frequenter opslag 
machinaal te verwijderen. Naast deze gebieden hebben we natuurlijk nog het Zwarten van Brabants 
Landschap waar we actief zullen blijven. Ook staat de Amerikaanse vogelkers bij het Beleven op het 
programma om gesnoeid te worden. 

Huub is afgelopen week nog eens op verkenning geweest bij deze locaties en zijn indruk is dat het allemaal 
best behapbaar is. Alleen bij 't Voortje staan de jonge dennetjes zo dik als haren op een hond.  

Op zaterdag 24 september gaan we van start met de aanpak van de vogelkers.  
Verzamelen bij het informatiebord bij het Beleven om 9.00 uur.  
Zoals gebruikelijk werken we tot 12.00 uur en om half 11 is er een pauze, iedereen zorgt zelf voor zijn natje 
en droogje. We brengen zagen, takkenscharen, steekschoppen en werkhandschoenen mee. Als je thuis nog 
werkhandschoenen hebt is dat ook welkom. In de weken daarna gaan we eerst naar het Panneven en 
daarna naar De Grote Cirkel. Hou de berichten in de appgroep Landschap en Onderhoud goed in de gaten. 
 
In de het verleden hadden we een activiteitenoverzicht over het hele seizoen. Daar zijn we mee gestopt  
omdat we hier regelmatig vanaf moesten wijken. Degene die interesse hebben om mee te komen helpen 
kunnen zich het beste aanmelden voor de appgroep Landschap en Onderhoud dan blijf je van de 
activiteiten op de hoogte. Het kan wel gebeuren dat er door de week werkzaamheden worden uitgevoerd 
maar we houden ook rekening met de mensen die nog moeten werken zodat we ook op zaterdagen gaan. 
Aanmelden voor deze Appgroep kan via: 
Huub Joosten 06-81702287 of Jos Laarakker 06-53767973 
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Op zaterdag 17 september hadden we ons jaarlijkse uitje. We waren te gast bij Landgoed Wellenseind in 
Lage Mierde. Er hadden zich 44 personen aangemeld voor de wandeling. Om 14.00 uur vertrokken we voor 
de wandeling over het landgoed onder begeleiding van een gids, we waren in 3 groepen verdeeld. 
 

 

 

Jan wijten heeft 
geprobeerd om alle drie 
de groepen vast te 
leggen op de foto maar 
dat is helaas gedeeltelijk 
gelukt. Waarschijnlijk is 
de derde groep stiekem 
via de achterdeur 
ontglipt. Wat de reden 
daarvan is weten we nog 
niet maar daar komen 
we nog wel achter 

  

 

 

 

 

 

 

De wandeling ging van ontmoetingscentrum Voor Anker via een gebied waar normaal geen wandelaars 
mogen komen richting de Flaestoren. Daar kregen we de gelegenheid om de toren te beklimmen en door 
professionele verrekijkers het natuurgebied te bekijken. Na uitleg van de deskundige gidsen was iedereen 
wel toe aan een lekker hapje en drankje. 
De dag hebben we afgesloten met een BBQ-buffet, hierbij waren we met 61 personen aanwezig. De BBQ 
werd door de kok van Voor Anker verzorgd, daarna hebben we nog gezellig nagepraat. 
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Beide foto’s zijn door  
Petra Lauwers gemaakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg van de gids 

Roodgerande houtzwam 
Foto Staf Gevers 

Zwart weeskind foto Jennifer Bockting 

Foto vanaf de Flaestoren 



                     
 

     Jos Laarakker Nieuwsbrief september 2022 
                      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@weidevogelvereniging.nl 

Nieuwsbrief september 2022 

Nieuws van de bestuursvergadering  

 Voor het bedrag dat we hadden gewonnen tijdens de landelijke opschoondag hebben we een 
accukettingzaag gekocht. 

 Op 25 oktober wordt door Gerard Panken, lid van onze vereniging en coördinator uilenwerkgroep 
Bladel, een lezing over uilen gehouden. Meer informatie volgt. 

 In overleg met Willem Hendriks, coordinator van het Patrijzenproject, de Firma Neutkens en enkele 
mensen van de werkgroep Landschap en Onderhoud zijn er plannen om andere gewassen in het 
patrijzenproject in te zaaien. Ook is het de bedoeling om de verdichte gronden open te trekken en 
te bekalken.  

 Van de gemeente hebben we toestemming om twee dagen per jaar een kraan in te huren om 
enkele poelen op te schonen. Ruud van Cuijk, coördinator van de werkgroep poelen heeft een 
onderhoudsplan gemaakt om zodoende in de loop der jaren zoveel mogelijk poelen onderhanden 
te kunnen nemen. 

 Zoals we al eerder hebben vermeld, we zijn volop bezig om samen met de Hollandershoeve en De 
Beestenboel een educatief programma op te zetten voor alle basisscholen van onze gemeente. Er is 
inmiddels ook een overleg met de directeuren van de scholen geweest. 

 

Foto Henk Moeskops 


