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Het is weer zover, de zomer is voorbij en we zitten volop in het najaar. De meeste trekvogels zijn alweer 
vertrokken waaronder ook de zwaluw. We kennen ze allemaal de vrolijke vogel die vroeger bij iedere 
boerderij was te vinden. In de stallen en schuren de 
boerenzwaluw en buiten onder de overstek van de 
boerderijen en huizen de huiszwaluw.   
   
Zelf heb ik fijne jeugdherinneringen aan de zwaluwen.  Ik 
ben opgegroeid op een boerderij met graanschuren en 
een klein stal, dat was een paradijs voor de zwaluwen. Als 
de winter voorbij was, die waren toen nog streng, en we 
hadden door de sneeuw en slijk over de zandweg met de 
fiets of te voet naar school geploeterd waren we blij dat we in het voorjaar de eerste zwaluwen zagen.  
In veel delen van de wereld was de komst van de zwaluw een aankondiging van de lente. Een oude 
Nederlandse uitdrukking is, één zwaluw maakt nog geen lente.  
Op de Griekse eilanden Rhodos en Samos werden de eerst zwaluwen begroet door kinderen die vrolijke 
liedjes zongen, deze werden de zwaluwzangers genoemd. De aanvoerder van deze zangers droeg een kleed 
dat aan de voorzijde wit was en achter zwart, de kleuren van de zwaluw. 
Als aankondiging van de lente is de zwaluw ook de aankondiging van het wakker worden van de natuur en 
vruchtbaarheid. 
In sommige landen staat het symbool van de zwaluw voor vriendschap en trouw omdat ze elk jaar weer 
terugkomen naar hun oude nest.   
Als de zwaluwen laag vlogen zeiden ze dat er regen kwam omdat de insecten dan ook laag vliegen. 
In het voorjaar hadden ze het heel erg druk met het bouwen van de nesten. Bij mij thuis maar ook bij de 
boerderijen in de buurt, dat waren er maar twee, waren ze te vinden. 
In de zomer telden we ooit wel 40 nesten in de schuur en de stal. Als we ’s avonds onze fietsen binnenzette 
moesten we er rekening mee houden dat we ze niet onder een zwaluwnest zette want anders zaten ze ’s 
morgens onder de zwaluwstront.  
Ik herken ze ook als een heel beschermende vogel richting de jongen. In de zomer vielen de jongen ooit uit 
het nest omdat het te warm onder de golfplaten was, dan mochten we er niet bij in de buurt komen. Ook 
als er katten over het erf liepen dan probeerden ze die te verjagen door er rakelings overheen te vliegen. 
Het was mooi om te zien hoe ijverig de beestjes aan het werk waren om hun jongen groot te brengen.  

 
Dan ging de zomer weer voorbij en kwam het najaar. 
We fietsten naar de school en we zagen ze in groten 
getale op de elektriciteit en telefoondraden zitten, om 
gezellig kwetterend de grote reis voor de 
overwintering te bespreken. 

 

 

 

Boerenzwaluw 

In het najaar               Klaar voor vertrek 
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Op 1 oktober is het 25-jarig jubileum van 
gemeente Reusel-De Mieren gevierd. Door onze 
vereniging is er een mooie expositie gemaakt 
met foto’s van de activiteiten van alle 
werkgroepen. We hebben veel positieve 
reacties gehad.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidelibel Bosruiter 

Foto’s Ruud van Cuijk 

  

Echte kopergroenzwam 
Foto Petra Lauwers 

Vliegenzwam Foto Jos van Gool 
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Het thema van de Kinderboekenweek 2022 was Gi-Ga-
Groen. Kinderboeken rondom dieren en de natuur 
staan dus centraal. Sommige basisscholen hebben er 
een ware expositie van gemaakt. Zo kwam ook de vraag 
van vrijwilligers van basisschool de Torelaar uit Reusel 
of wij hier medewerking aan wilden verlenen. Dat 
hebben we dus ook gedaan door foto’s en 
expositiemateriaal te leveren. 
  

 

Uitleg van de gids 

 
 
 
 
 
Een Sperwer en 
een Gaai 
gebroederlijk 
langs elkaar. 
 
Foto Wim 
Castelijns 
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Panteramaniet Foto Staf Gevers 

Valse Hanenkam Foto Piet Peijs 

Gewoon plooirokje Foto Henri Craens 

Ondanks de droge 
zomer zijn er toch veel 
paddenstoelen.  
Door onze 
natuurliefhebbers 
worden ze volop 
gefotografeerd.  

De foto rechts is door 
Toon Vrijsen gemaakt 

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november zijn weer de landelijke natuurwerkdagen. Onze vereniging gaat op 5 
november aan de slag bij het Zwartven in Hooge Mierde. We gaan boompjes en struiken verwijderen, de hei 
opschonen e.d. 
We verzamelen halverwege het Turnhoutsepad om 9.00 uur. 
De verwachte eindtijd is om 15.00 uur, er wordt voor koffie, thee, frisdrank en lunch gezorgd. 
Meer informatie en aanmelden kan via de volgende link: 
www.natuurwerkdag.nl of info@weidevogelvereniging.nl 
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Nieuws van de bestuursvergadering  

 Onze vereniging is lid van Sovon. Per kwartaal krijgen we twee nieuwsbrieven toegestuurd. Als er 
mensen zijn die deze willen lezen kunnen ze dat aangeven bij Piet Peijs. 

 Voortgang Orbis. Er zijn 107 aanmeldingen gekomen van inwoners van onze gemeente die gebruik 
willen maken van de regeling om hun woonomgeving natuurvriendelijker te maken. De aanvragen 
zijn gehonoreerd en de uitvoering dient te geschieden voor 30 juni 2024. 

 Door één van onze leden is het verzoek gekomen om in de vogelkijkhut in het Beleven enkele 
aanpassingen te doen. Deze is van Brabants Landschap, het bestuur zal hierover contact opnemen 
de coördinator.  

 

Foto Henk Moeskops 


