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Rectificatie 
In de vorige nieuwsbrief stond een foutje. 
Op de foto van Theo van de Voort staat geen gewone paardenvlieg 
afgebeeld maar een gewone pendelvlieg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Dennenvoetzwam 

                  
 

Foto’s Wim Castelijns 
 

Twee jonge Putters 

                                   

                                                                                                                             
                                                                                                                      

Rups van de Pauwoogpijlstaat of ook wel 
de avondpauwoog genoemd. 
Foto Theo van de Voort 

De Pauwoogpijlstaart is een nachtvlinder welke overdag 
wel eens te zien is op boomstammen waar ze dan zitten 
te rusten.                                  Foto en informatiebron Wikipedia 
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Tijdens één van onze fietstochten heb ik in een maïsveld deze 
foto gemaakt, het is een schimmel welke maïsbrand of 
builenbrand wordt genoemd. Maïsbrand is een schimmel die 
de mais kan aantasten. Hoewel alle delen van de plant 
aangetast kunnen worden is de schimmel voornamelijk te zien 
bij de kolf. 
De schimmel bestaat uit opgezwollen cellen die doordrongen 
zijn met schimmeldraden en olijfbruine tot blauwzwarte 
brandsporen, vandaar de naam maïsbrand. Sterk besmette 
maïs is giftig voor het vee en kan bij koeien de dood van het 
ongeboren kalf veroorzaken. 

In Mexico is maísbrand een delicatesse en infecteert men de 
planten om de schimmel te kweken. De nog onrijpe kolven 
worden twee tot drie weken na de infectie geoogst en 
vervolgens gekook, hij wordt daar de Mexicaanse truffel 
genoemd. 
 
Foto Jos Laarakker  

 
 

           

Een jong winterkoninkje op 
uitvliegen.             Foto Wim Walen 

Even afkoelen                        Foto Frans Berndsen 
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Bij het patrijzenproject langs de 
Raamloop, langs het zandpad in 
het verlengde van de Hamelendijk 
en het fietspad richting het 
Zwartven hebben we bordjes 
geplaatst. 
 

Op deze bordjes staat informatie over de keverbanken die we daar hebben aangelegd, kruidenrijk 
grasland en de bloeide natuur. Langs het rolstoelpad wordt ook nog een bordje van de bloeiende 
natuur geplaatst.  
De foto’s zijn door het bestuur aangeleverd en het ontwerp is door Petra Lauwers gemaakt 
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Op zaterdag 18 september was de World Cleanup Day. 
Tijdens deze wereldwijde opschoondag werd in 180 landen het zwerfafval opgeruimd. 
Wij hebben met 21 volwassenen en 4 kinderen hieraan meegedaan en weer een mooi stukje van 
Reusel-De Mierden zwerfafval vrijgemaakt 

Ooievaars in overvloed Foto Jos van Gool 


