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Op 20 augustus zijn er bij Toon Huijbregts aan de Schepensweijer door de vogelbescherming 
Nederland opnames gemaakt van de zwaluwtil. Dit naar aanleiding van een foto van Jos van Gool die 
hij op twitter had gezet. Deze opnames worden gebruikt voor het blad van de vogelbescherming 
Vogels. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Op 7 september was de opening van het 
vrijwilligersseizoen van Brabantslandschap. Dit 
werd gehouden bij  het IVN in Best. 
Piet Peijs en Karel Gevers hebben een 
workshop verzorgd over ons Patrijzenproject. 
Dit was een nieuwe opzet met lezingen en 
workshops, reuze interessant o.a. over onze 
Brabantse zandpaden. 
 
 
            

Belangrijk 
Op 22 oktober is de najaarsvergadering, de details en agendapunten volgen nog. 

Foto’s Jos van Gool 

Foto’s Ruud van Cuijk 
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De zwaluwen klaar voor vertrek bij Fabor 
                                                                                      Foto Wim Castelijns 

Lepelaar bij het 
Beleven   Foto Wim Castelijns 

We zijn weer gestart met de 
werkzaamheden in de bossen en bij 
de poelen ,Landschapsbeheer herfst 
en winter. Huub Joosten, coördinator 
van deze werkzaamheden heeft alle 
leden een mail gestuurd met daarin 
een overzicht wanneer en waar de 
werkzaamheden zijn.  
Iedereen is van harte welkom, het 
is gezellig en ook nog gezond. 
Onderaan deze nieuwsbrief staan de 
activiteiten nog een keer vermeld en 
op de website kunt u ze ook nog 
terug vinden. 
 
Foto Ruud van Cuijk 
 

Steenrode heidelibel 
 
Foto Piet Peijs  

Tijgerspin 
 
Foto Henk Moeskops 
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 n de nieuwsbrief van juli hebben we vermeld dat we met Stibex, beheerder van de sportparken in 
onze gemeente, een overeenkomst af hebben gesloten om een aantal nestkasten op te hangen. Dit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de nieuwsbrief van juli hebben we vermeld dat we met Stibex, beheerder van de sportparken in onze 
gemeente, een overeenkomst  hebben gesloten om een aantal nestkasten op te hangen. Dit zijn nestkasten 
voor de spreeuwen en mezen. Het doel hiervan is om de spreeuwen en mezen naar de sportparken te lokken 
om zodoende op een natuurlijke wijze de emelten in het gras te bestrijden. De nestkasten, ongeveer 100 
stuks, zijn inmiddels klaar en worden binnenkort door onze vrijwilligers samen met de vrijwilligers van de 
sportparken opgehangen. Voorlopig komen ze in Hulsel en Reusel te hangen omdat de emeltenplaag  daar 
het grootst is.                                                                                         Foto’s Ruud van Cuijk en Jos Laarakker 

        
                                   Volop aan het werk bij Jac Coolen in de werkplaats.               Dit is het eindresultaat 

      

Bij Nana  Philips heeft afgelopen voorjaar en zomer  een koppel waterhoentjes 4 nestjes jongen uitgebroed 
en groot gebracht. Dit is toch prachtig als je zoiets in je achtertuin hebt en daarvan kunt genieten.  
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Afgelopen periode zijn er door onze vereniging diverse andere werkzaamheden verricht zoals: 

 Bloemknoppen van de distels geknipt op diverse percelen in het patrijzenproject 
 Bloemknoppen van de St Jakobskruiskruid geknipt  in het patrijzen project 
 De keverbanken zijn gefreesd 
 Het kruidenrijk grasmengsel is gemaaid, gedroogd en het hooi is geperst 
 De wandelroute vanaf het infobord is gemaaid met bosmaaiers 
 Het graan is gemaaid 
 Stoppelknollen gezaaid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten 2019-2020 

28 September  Berken en jonge dennen verwijderen bij het Zwartven 
12 Oktober  Vogelkers verwijderen Beleven 
22 Oktober Najaarsvergadering  
26 Oktober   Berken en jonge dennen verwijderen bij het Zwartven 
2 November Nationale natuurwerkdag 
16 November Berken en jongen dennen verwijderen bij de Groote Cirkel  
30 November Berken en jongen dennen verwijderen bij de Groote Cirkel  
14 December Berken en jongen dennen verwijderen bij  ’t  Voortje 
28 December Berken en jongen dennen verwijderen bij het Panneven 
11 Januari Berken en jongen dennen verwijderen bij de Groote Cirkel  
25 Januari Berken en jongen dennen verwijderen bij de Groote Cirkel  
8 Februari Berken en jonge dennen verwijderen bij het Zwartven 
22 Februari Berken en jonge dennen verwijderen bij het Zwartven 
7 Maart Berken en jonge dennen verwijderen bij het Zwartven 
14 Maart   NLdoet 
21 Maart   Nationale opschoondag 
13 April  Dag van het landschap 
1 Mei  Educatieve dag i.s.m. basisscholen en de Beestenboel 
21 Juni  Open dag bijenhal 

 

Nieuws van de bestuursvergadering: 
 Op 4 oktober is er bij het Pius X college een stagemarkt. Hier kunnen de bedrijven en verenigingen 

zich presenteren en de leerlingen een stageplek aanbieden. Ruud van Cuijk en Jos Laarakker gaan hier 
namens onze vereniging naartoe. 

 Het landbouw gebeuren bij het patrijzenproject wordt door Mart Huijbrechts gecoördineerd.     
Wim Walen blijft de algehele coördinator van het patrijzenproject.   

 Samen met Brabants Landschap is er een werkkaart gemaakt. Daarop staat ons werkgebied en onze 
werkzaamheden. 

 


