Nieuwsbrief september 2020

Rectificatie
In de nieuwsbrief van juli bij het verhaal over de nachtzwaluw stond een foto afgebeeld van een vogel
welke op de grond zat te broeden. Dat was de foto van een boompieper dus niet van een nachtzwaluw.
Op zandgronden is de boompieper een broedvogel van heidevelden en duinen. Hij nestelt op kaalslagen
en in jonge aanplant en soms ook in bosjes en wegbeplanting in boerenland. Ook populierenbossen en
verdroogde en verbossende laagveen moerassen worden ook als broedplaats gebruikt.

De gladde slang gefotografeerd door Piet Peijs

De rups van de groot avondrood

Foto Vlinderstichting

Foto Jenifer Bockting

De groot avondrood is een grote vlinder met een spanwijdte van
45 tot 60 mm. Deze vlinder komt voor in heel Europa en grote
delen van Azië. In Nederland komt de soort verspreid door het
hele land voor. De vliegtijd is van mei tot en met augustus en ze
vliegen vanaf de schemering en foerageren al vliegend op
kamperfoelie en andere buisvormige bloemen.
De vlindersoort komt voor in ruige graslanden, struwelen,
slootkanten, tuinen, brede bospaden, open plekken in het bos,
heiden en duinen.
De rups foerageert ´s nachts maar komt op mooie dagen soms ook
in de namiddag tevoorschijn om op een stengel te rusten en valt
dan goed op. Rupsen die op zoek zijn naar een plaats om zich te
verpoppen, vallen op door hun grootte en door de opvallende
oogvlekken. De pop overwintert in een losse oranjebruine cocon
in de strooisellaag.
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Controle van de nestkastjes
In de nieuwsbrief van augustus hebben we een oproep gedaan om meer vrijwilligers te krijgen om de
nestkastjes bij de sportparken en eventueel de golfbaan te controleren. Er hebben zich wel enkele mensen
aangemeld maar we zouden het heel fijn vinden als we er nog een aantal bij hebben. Als we meer mensen
hebben is het makkelijker te verdelen zodat we eventueel overdag ook eens kunnen gaan contoleren. De
controles zijn altijd in overleg met de rest van de werkgroep en worden door Petra Lauwers gecoördineerd.

Wie wil er meehelpen?

Aanmelden bij Petra Lauwers 06-19214651

Ringen van jonge patrijzen bij de Rouwenbogt
Foto’s Piet Peijs

Landelijke opschoon dag
Op 19 september is de landelijke opschoon dag. In verband met de coronacrisis is deze in het voorjaar niet
doorgegaan. Net als voorgaande jaren gaan we het gebied in en rond het Beleven opschonen. We
verzamelen ’s morgens om 9 uur bij de Hollanders Hoeve, er wordt voor een lunch gezorgd. Wie mee wil
komen helpen kan zich aanmelden via het mailadres van onze vereniging
info@weidevogelvereniging.nl

Jaarlijkse ledenvergadering
Op 13 oktober houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. In verband met de coronacrisis is deze in het
voorjaar ook niet doorgegaan. Om de anderhalve meter regel in acht te nemen hebben we besloten om naar
een grotere zaal te gaan n.l. café restaurant De Wekker Wilhelminalaan 97. I.v.m. de zaalindeling willen we
van te voren weten met hoeveel mensen we zijn, daarom vragen of degene die willen komen zich aan willen
melden via het mailadres van onze vereniging.
info@weidevogelvereniging.nl
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Zwarte ooievaars in het Beleven
Foto Frans Berndsen

Koninginnepage in de tuin van
Marianne Tuerlings
Foto Marianne Tuerlings

Op 2 september zijn we met een aantal mensen aan het werken geweest in het patrijzenproject.
We hebben er de meidoorn en de overhangende wilgen gesnoeid zodat de aangrenzende
grondeigenaren er geen last van hebben.
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De werkgroep die de wandelknooppunten in onze gemeente
controleert is weer begonnen met de najaarscontrole. Er zijn afgelopen
week nieuwe panelen geplaatst in alle kerkdorpen van onze gemeente.
Op de foto het nieuwe paneel op het Kerkplein in Reusel bij De Kei.

Buxusmot op het
Jakobskruiskruid.

Foto Frans Antonis

Foto Ruud van Cuijk

Bij Fabor zaten de zwaluwen weer
klaar voor vertrek. Foto Wim Castelijns
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De poelen langs het rolstoelpad
zien er weer netjes uit. Alles wat
er niet in thuis hoorde zoals
waterlelies, riet, lisdodden ,
wilgen en uitgeschoten elzen
zijn verwijderd. De kanten zijn
weer gemaaid en onder de
banken is het onkruid weer
geschoffeld.
Foto’s Jos Laarakker

Nieuws van de bestuursvergadering.
We zijn benaderd door de Heemkunde Werkgroep van Reusel of dat we interesse hebben om een
tentoonstelling te richten in het gemeentehuis van Reusel-De Mierden. Hier kunnen we onze vereniging
presenteren door te laten zien wat onze werkzaamheden zijn, de resultaten van afgelopen jaren en we
hebben de mogelijkheid om diverse spullen tentoon te stellen. Deze presentatie is voor drie maanden en
zal te zien zijn vanaf 1 oktober tot 31 december bij de Heemkunde . Er is een werkgroep samengesteld,
deze zijn er volop mee aan de gang.
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Klein geaderd witje op
de struikheide.
Foto Jos van Gool

)

Zou deze reiger verwachten dat hij boven op dit dak een kikker
kan vangen?
Misschien een vliegende vis!
Foto Turin de Graaff (mijn kleinzoon)
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Activiteiten 2020
Vanaf half september
tot eind december
September
4 Oktober
Oktober
Oktober
7 November

Nieuwe opslagruimte in orde maken en het materiaal verhuizen.
De datums is in onderling overleg.
Poelen langs het rolstoelpad opschonen.
Herfstmarkt Kempenmuseum De Acht Zaligheden Eersel
RABO Clubsupport
Jaarvergadering/najaarsvergadering
Natuurwerkdag

Herfst- en winteractiviteiten 2020-2021
LOKATIE

ACTIVITEIT

DATUM

'T VOORTJE
Hooge Mierde

Jonge dennen verwijderen

26 september

BELEVEN
Reusel

Vogelkers verwijderen
Verzamelen bij informatiebord

10 oktober

DE GROOTE CIRKEL,
Reusel:

Berken en jonge dennen verwijderen.
Verzamelen bij begin van de cirkel, gezien vanuit D'n
Brandtoren

24 oktober

NATIONALE
NATUURWERKDAG

Waarschijnlijk gaan we naar het Zwartven, omdat daar
meer kleine boompjes staan dan bv. aan De Groote
Cirkel.

07 november

DE GROOTE CIRKEL,
Reusel

Berken en jonge dennen verwijderen.
Verzamelen bij begin van de cirkel

21 november en 5
december

ZWARTVEN
Hooge Mierde:

Jonge dennen verwijderen
Verzamelen bij begin fietspad Turnhoutsepad

19 december

BUSPAD
Reusel

Wilgen knotten.
Deze staan in het gebied tussen Buspad en RondwegOost

02 en 16 januari

FAUNAPASSAGE
Reusel

Schoonzetten faunapassage ter hoogte van de
Postelsedijk

30 januari en 13
februari

PANNEVEN
Hooge Mierde

Berken en jonge dennen verwijderen.
Doorkijkjes verwezenlijken aan Poppelsedijk

27 februari

ZWARTVEN
Hooge Mierde:

Jonge dennen verwijderen
Verzamelen bij begin fietspad Turnhoutsepad

13 maart

NATIONALE
OPSCHOONDAG

Precieze activiteit en locatie worden nog bekend
gemaakt

….maart?
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Werkzaamheden Patrijzenproject 2020-2021
Locatie
Infobord Raamloop,
Reusel
Infobord Raamloop,
Reusel
Infobord Raamloop,
Reusel
Infobord Raamloop,
Reusel
Infobord Raamloop,
Reusel
Infobord Raamloop,
Reusel
Infobord Raamloop,
Reusel
Infobord Raamloop,
Reusel

Activiteit

Datum

Meidoornhaag knippen
Wilgen snoeien
Wilgen snoeien, de drie
landschapselementen
Onderhoud Patrijzenproject

Woensdag, 16 september 2020

Onderhoud Patrijzenproject

Woensdag, 28 oktober 2020

Onderhoud Patrijzenproject

Woensdag, 11 november 2020

Onderhoud Patrijzenproject

Woensdag, 25 november 2020

Onderhoud Patrijzenproject

Woensdag, 9 december 2020

Onderhoud Patrijzenproject

Woensdag, 23 december 2020

Woensdag, 30 september 2020
Woensdag, 14 oktober 2020
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